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A Michael Schwartz által szerkesztett kötet egy 
olyan témát jár körbe, amely jóllehet a hetve-
nes évek óta foglalkoztatja mind a német, mind 

a nemzetközi közvéleményt, ugyanakkor – ahogy azt 
a  kötetben  közreműködő  szerzők  közül  sokan meg  is 
fogalmazzák – a történész szakma sokáig nem foglal-
kozott vele behatóbban. A homoszexuális, illetve a sze-
xualitás szempontjából egyéb módon „deviánsnak” 
minősülő  személyekkel  szembeni  üldöztetések  a  náci 
Németországban, illetve részben a német megszállás 
alatt álló Európában mindezidáig kevésbé feldolgozott 
területnek számítanak.  A témában született korábbi fel-
dolgozások  főleg  a német  és  az  angolszász nyelvterü-
letre koncentrálódnak. Németországban, pontosabban 
az akkori Német Szövetségi Köztársaságban, saját korában, az 1970-es években 
Rüdiger Lautmann  jogász-szociológus professzor kutatta úttörőként a homosze-
xuálisok helyzetét. Lautmannak az 1980-as és 1990-es években is voltak követői, 
így például Burkhard Jellonek és Rainer Hoffschild.1
Jelen kötet – e hagyományokhoz képest – új kutatási perspektívákat igyekszik 

az olvasó elé tárni, bár valódi jelentősége sokkal inkább abban áll, hogy a már meg-
lévő ismeretanyag jó összefoglalását adja, valamint, hogy rámutat azokra a lehe-
tőségekre, amelyek előrevihetik a kutatást. A kötet tanulmányai meglehetős pon-
tossággal tárják fel azokat a hiányosságokat, amelyekkel a kutatóknak meg kell 
küzdeniük. A  tanulmánykötet  szerkesztője, Michael  Schwartz  korábbi  kutatásai 
során behatóan foglalkozott az állam által szervezett üldöztetés és megtorlás kér-
déseivel, valamint különböző csoportok helyzetével a totalitárius rendszerekben. 
Schwartz jelenleg elnökségi tag annak a Magnus Hirschfeld Alapítványnak a szak-
tanácsában, amelyet a német Bundestag hozott  létre 2010-ben, kifejezetten azzal 
a céllal, hogy a meleg, leszbikus, bi-, transz- és interszexuális (angolszász kifejezés-
sel LMBTQ) személyek múltbeli üldöztetéseit és életútjait kutassa. 
A jelen tanulmánykötethez szükséges kutatásokat is ez az alapítvány finanszí-

rozta. Mint fentebb már jeleztem, Michael Schwartz csupán a kötet szerkesztőjeként 

1 Jellonek, 1990; Jellonek–lautmann, 2002; HoffscHildt, 1999.
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jelenik meg, amelynek az előszavát ő írta; a tulajdonképpeni kutatásokban a téma-
kör összesen tizenhat  jelentős német szakértője működött közre. Ennek megfele-
lően a  szerzők sok szempontból  járják körül ezt az  igen összetett problémakört. 
A münsteri egyetem történészeként dolgozó Schwartz ugyan nem a szexuális más-
ság szakértője; korábbi publikációi a náci Németország és a Német Demokratikus 
Köztársaság jogfosztó intézkedéseivel, illetve az áldozat-csoportokkal foglalkoztak 
– ez a munka is inkább ebből a szempontból illeszkedik életművébe. A bevezető-
ben figyelmeztet egy fontos tényezőre: a könyv főcíme, ha nem is megtévesztő, de 
mindenképpen csak a tárgyalt probléma egyik aspektusát fedi le. Ugyanis a ho-
moszexuális kifejezés németül és magyarul is elsősorban a meleg férfiakra vonat-
kozik, ezzel szemben a nemi alapú diszkrimináció ennél jóval szélesebb csoportot 
érint: a leszbikusokat, biszexuális férfiakat és nőket, transzvesztitákat, valamint az 
interszexuális  személyeket.   Ez utóbbi  fontos kiegészítés, ugyanis Schwartz  sze-
rint a sor, ha nem is a végtelenségig, de sokáig folytatható. Ugyanakkor a tárgyalt 
csoport sokszínűsége csak a napjainkban számít ennyire egyértelműnek. A nemze-
tiszocialista világkép ebben a kérdésben a végletekig leegyszerűsítő volt. Számukra 
nem létezett sokféle nemi identitás, kizárólag a férfi és a nő dichotómiáját látták, 
ráadásul e két nemnek az általuk kialakított társadalomképben nagyon is egyér-
telmű helye volt. Míg a férfiak világa a munka, a közélet és a háborúskodás volt 
(ez utóbbi egyébként éppen a tárgyalt probléma szempontjából nagyon is jelentős 
kitétel), addig a nők élettere az otthon, a család és a háztartás. 
A nácik minden, ettől a modelltől eltérő viselkedésformát deviánsnak tekintet-

tek, így már azt is nehezen tolerálták, ha egy egyébként heteroszexuális nő felső-
fokú tanulmányokat  folytatott, vagy családalapítás helyett karriert akart építeni. 
A  tanulmány  szerzőinek  szempontjából  a  legfontosabb  annak  megértése,  hogy 
a nemzetiszocialisták miért tekintették ennyire fontosnak ennek az egyszerű tár-
sadalmi modellnek a propagálását és fenntartását. Erre egyrészt magyarázatot ad-
hatna a párt őskonzervativizmusa, habár, amint arra később is utalok majd, a ta-
nulmányok is elismerik, hogy a szexuális deviancia és a homoszexualitás a náci 
mozgalomtól egyáltalán nem volt  idegen. Sokkal inkább arról az elvről volt szó, 
amit a náci mozgalom már a húszas években célként fogalmazott meg, s amelyhez 
1945-ig következetesen  tartotta  is magát: a nemzetiszocialisták ugyanis alapvető 
társadalmi problémának tekintették, hogy a német lakosság (azon belül is elsősor-
ban az általuk „árjának” minősített csoport) a 20. század eleje óta erősen fogyat-
kozik. Ennek okát  számos modernizációs problémában  látták:  ilyen volt  a kései 
házasodás, a nők munkába állása, a facér életforma elterjedése, illetve a családokon 
belüli gyermekszám csökkenése. A nemzetiszocialista hatalom mindig is arra töre-
kedett, hogy ezt a folyamatot megállítsa, illetve visszafordítsa. Társadalmi ideállá 
emelték a nagycsaládokat, ahol három-négy, vagy ennél több gyermek született, 
erősen propagálták a népesség körében a házasodást és a gyermekvállalást. A ho-
moszexuálisok ebbe a modellbe elsősorban azért nem illeszthetők bele, mert nem 
szaporodnak. Bár  ez a megfogalmazás  leegyszerűsítésként hat,  jól  tükrözi  a kor 
gondolkodásmódját és nyers nyelvezetét. 
A  tizenhat  fejezet  három  nagyobb  egységre  osztható:  az  első,  négy  fejezet-

ből álló rész címe Alapvető kérdések (Grundsatzfragen). Az első fejezetben a berlini 
Universität der Künste vendégelőadója, a vizuális kultúrával foglalkozó Corinna 
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Tomberger a homoszexuális történetírás és a szubkultúra viszonyát elemzi. A ku-
tatónő alapvetően historiográfiai áttekintésre vállalkozik, ám írása nagyon fontos 
általános megállapításokat  is  tartalmaz.  Egyik  kérdésfeltevése  ugyanis  az,  hogy 
miért övezte viszonylagos hallgatás a témát a háború végétől egészen a hetvenes 
évekig – annak ellenére, hogy a szóban forgó időszakban a német közvélemény ki-
fejezetten élénken érdeklődött az 1933–1945-ös időszak jogfosztásai iránt. Ez pedig 
legalább annyira izgalmas probléma, mint maga a tárgyalt korszak, sőt a magyar 
olvasó számára valószínűleg ezek a megállapítások igazi újdonságot jelenthetnek, 
ugyanis a nyugatnémet történelemnek ez az aspektusa nálunk jóformán ismeret-
lennek számít. Tomberger szerint a nácik melegellenes atrocitásait 1945-től a het-
venes évekig a német közvélemény igencsak marginálisan kezelte. Bár agyonhall-
gatásról nem beszélhetünk (tisztában voltak vele, hogy sokakat nemi identitásuk 
miatt üldöztek vagy zártak koncentrációs táborokba), leginkább csak mellékesen 
említették meg őket, s a hetvenes évek előtt az NSZK-ban nem igazán történt kísér-
let arra, hogy alaposabban utánajárjanak a problémának. Ennek Tomberger szerint 
az egyik fő oka, hogy a 20. század első felében a homoszexualitást nem csak a náci 
Németországban  tekintették deviáns,  sőt büntethető viselkedésformának: Nagy-
Britanniában például csak a hatvanas években törölték el azt a törvényt, miszerint 
a  leleplezett homoszexuális  személyt kényszergyógykezelésre  lehet küldeni. Bár 
a második világháború után Nyugat-Németországban már nem léteztek olyan tör-
vények, amelyek aktívan büntették az azonos neműek kapcsolatát, ez a többségi 
társadalom szemében még hosszú  ideig devianciának és  tabutémának minősült. 
Akár úgy is fogalmazhatunk, hogy az NSZK-ban, ha tudtak is arról, hogy a náci 
korszakban tartottak fogva embereket nemi irányultságuk miatt, ezt önmagában 
nem tekintették annyira komoly bűnténynek, legfeljebb a köztörvényes rabokkal 
szembeni általánosan rossz nemzetiszocialista bánásmódot emlegették fel ezzel 
kapcsolatban. 
A hetvenes évek fordulatot hozott ebben a diskurzusban, elsősorban az ekkori-

ban formálódó nyugatnémet melegjogi mozgalomnak köszönhetően. A mozgalom 
elsődleges célja az volt, hogy a melegeket a többségi nyugatnémet társadalom el-
fogadja teljes jogú tagjának, és ennek részét képezte, hogy elkezdték a nácik me-
legellenes atrocitásainak feltárását. Noha ez alapvetően pozitív változást jelentett, 
problémaként merült fel, hogy az ekkoriban születő meleg közösség anakronisz-
tikus módon  visszavetítette  önmagát  az  1933–1945-ös  korszakba,  amikor  pedig 
a homoszexuálisok még nem képeztek közös identitáscsoportot. A hetvenes évek-
ben ennek köszönhetően úgy beszéltek a nácik melegellenes akcióiról, mint közös-
ségellenes bűntettekről, holott a nácik ez esetben egyszerűen a viselkedésformát 
kriminalizálták. 
Az ebben a tartalmi egységben foglalt tanulmányok közül a Gudrun Hauer, a bé-

csi Politikatudományi Egyetem nyugalmazott lektora, illetve a bécsi meleg közös-
ség LAMBDA című lapjának vezető szerkesztője a náci államról mint „kényszerített 
heteroszexuális/hetero-normatív képződményről” (27.) beszél,  azaz azt hangsúlyozza, 
hogy a náci propaganda lényegében nem csupán üldözte a homoszexuálisokat, ha-
nem igyekezett kizárni őket a köztudatból. Hauer feminista szempontból elemzi 
a náci állam nemiséghez való viszonyát, hangsúlyozva, hogy mindez még az el-
fogadott heteroszexuális viselkedést is egyfajta hierarchikus rendszerbe helyezte, 
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vagyis lényegében a férfit és a nőt nem egyenrangú felekként képzelte el, hanem 
az  egyértelmű  férfiuralom mellett  foglalt  állást.  Ennek  következménye  szerinte, 
hogy a kötetben tárgyalt különböző nemi identitások elleni támadások intenzitása 
között igen komoly különbségek állhattak fent. A náci jogrend elsősorban a férfiak 
csoportjait támadta, így a meleg és biszexuális férfiakat, illetve a transzvesztitákat; 
a nők ennél jóval kevésbé érdekelték. Hauer még azt is megjegyzi, hogy míg a náci 
koncentrációs táborokban nagy számban voltak meleg férfiak, leszbikusokról (fő-
leg olyanokról, akik emiatt kerültek be), jószerivel nem tudunk.
A korábban már említett  szociológus, a  jelenleg a brémai egyetem professzor 

emeritusaként  tevékenykedő  Rüdiger  Lautmann,  a  téma  úttörő  kutatója,  képet 
ad arról, hogyan működött  a nemzetiszocialista  jogrend a melegekkel  szemben. 
Ebben a tanulmányban tulajdonképpen sok már ismert tény is tárgyalásra kerül, 
például a homoszexuális férfiak kényszerített sterilizálása (ilyen ítéletekről már az 
1946-os nürnbergi persorozatban  is  számoltak be  áldozatok). Mindezek  ellenére 
azonban fontos és jól megírt összefoglaló ez a náci állam szervezett intézkedése-
iről a melegekkel szemben, amely kontextusként szolgálhat a kötetben megjelent 
más  elemzésekhez.  A Magnus Hirschfeld  Alapítvány  a  szexualitás  történetével 
foglalkozó munkatársa, Günter Grau a korszak és a téma elismert szakértőjeként 
egyrészt  a  homoszexuálisok  üldözésének  különböző  formáit  tárgyalja, másrészt 
reflektál a kutatás jelenlegi állására. Az üldöztetés, amint erre rámutat, nem a tábo-
rokkal kezdődött, sőt: a koncentrációs tábor egy olyan út végállomását jelentette, 
amelynek számos egyéb állomása  is  létezett. A  legenyhébb eset a rendőri zakla-
tás és az utcai  inzultusok sora volt, amiket a homoszexuálisok valószínűleg már 
a Weimari Köztársaság idején is kénytelenek voltak elszenvedni. A különbség eb-
ben az esetben annyi volt a korábbiakhoz képest, hogy a náci uralom időszaka alatt 
a rendőrség, a  jogállami keretek  lassú eltűnésével egyre  többet engedhetett meg 
magának. Grau beszámol arról is, hogy a német rendőrség és a Gestapo a harmin-
cas években számon tartotta a homoszexuálisok ismert találkozóhelyeit, ahol gyak-
ran tartottak razziákat. Ugyancsak a korra jellemző sajátosság volt, hogy az utcai 
erőszak aktusait immár nem elsősorban magánemberek követték el, hanem olyan 
államilag  támogatott erőszakszervezetek  is hajtottak végre „spontán” támadáso-
kat, mint  a  paramilitáris  szervezetként működő  SA,  amely  szervezet  egyébként 
a  nemzetiszocialista  Németországban  szinte  kisajátította  és  bizonyos  formában 
„legalizálta” saját maga számára az utcai erőszakot. 

A könyv második nagyobb, a Csoportperspektívák (Gruppenperspektiven) címet vi-
selő tartalmi egysége nyolc tanulmányból áll. Az itt megjelenő tanulmányok közül 
az első Stefanie Wolteré, az Institut für Zeitgeschichte egykori munkatársáé, aki 
a különböző LMBTQ személyek élethelyzetéről és a velük szembeni elnyomó in-
tézkedésekről ír. Wolter tanulmánya módszertani szempontból is érdekes, ugyan-
is részletes képet ad a forrásadottságokról.  A szerző sokszínű forrásbázis felhasz-
nálhatóságára világít rá: naplóbejegyzések, rendőrhatósági és katonai jelentések, 
levelek, a különböző szervek belső  iratanyagai állnak a  témában kutató rendel-
kezésére.  Ezek a források egyrészt lehetőséget adnak a mikroelemzésekre, más-
részt pedig közelképet kaphatunk az erőszakról és mindazokról a nehézségekről, 
amelyek homoszexuálisok mindennapi életét nehezítették. Hasonlóan közeli per-
spektívában vizsgálódik Jens Dobler írása is, amely a berlini Schwules Museum 
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anyagai alapján próbál képet adni a nemzetiszocialista melegellenes erőszakról. 
Dobler Stefanie Wolternél szűkebb csoport helyzetét vizsgálja: a meleg férfiakét, 
mindamellett  a múzeumi  anyagok  vizsgálata  alapján  szintén  a mikro-perspek-
tíva  lehetősége  bontakozik  ki. A  kötet  egyéb  írásaival  kissé  szembehelyezkedő 
álláspontot képvisel a berlini Humboldt Egyetem szexualitással foglalkozó tudo-
mányos munkatársa, Andreas Pretzel. Pretzel tanulmánya a meleg nácikról, azaz 
a hatalommal közvetlen kapcsolatban álló, sőt a hatalmat birtokló csoport nemi 
elhajlásairól számol be. Pretzel természetesen nem hagyja ki az Nemzetiszoci-
alista Német Munkáspárton (NSDAP) belüli legismertebb meleg-botrányt, Ernst 
Röhm és az SA-vezetők ügyét. Röhm a húszas évek elejétől Hitler  legközelebbi 
embereinek egyike volt, ő hozta létre a náci párt első számú erőszakszervévé vált 
SA-t. Az, hogy Röhm homoszexuális, valószínűleg mindig is nyílt titok volt Hitler 
és  a  náci  vezetés  számára,  ahogy  az  is,  hogy  az  SA  számos  egyéb  vezetőjének 
is lehettek ilyen hajlamai. Ugyanakkor a mozgalmon belüli súlya miatt a kérdés 
egészen 1934-ig nem került elő. 1934. június 30-án, az úgynevezett „hosszú kések 
éjszakáján” Hitler a náci vezetés több tagjával együttműködve2 lényegében rög-
tönítélő perek útján, illetve sok esetben mindenféle ítélet nélkül legyilkoltatta az 
SA vezetését. 
A „hosszú kések éjszakája” azért is érdekes, mert a nemzetiszocialista sajtó eb-

ben az esetben kimondottan hangsúlyozta, hogy milyen „visszataszító” helyzet-
ben találtak rá egyik-másik SA-vezérre. Ugyanígy azt sem rejtették véka alá, hogy 
az  SA  vezetése már  régóta  űz  efféle  játékokat.  Természetesen  ez  kivételes  eset 
volt: a náci párt tagjairól a rendszer fennállása idején hivatalosan nem mondtak 
ki  ilyen vádakat. Röhm esetében hatalmi harcról volt  szó:  egyrészt, Hitler meg 
akart szabadulni a hatalomátvétel után egyre kellemetlenebbé váló erőszakszer-
vezet vezetőitől, hogy helyükre jóval kezelhetőbb embert nevezhessen ki (ahogy 
azt még 1934 nyarán meg  is  tette). Másrészt, Heinrich Himmler személyes am-
bíciója is közrejátszott, aki az általa vezetett SS-t akarta az ország elsőszámú erő-
szakszervezetévé emelni. A mi szempontunkból nagyon is érdekes azonban, hogy 
a goebbelsi  sajtó milyen komoly propagandaértéket  tulajdonított  a kivégzett  és 
meggyilkolt SA-vezérek nemi érdeklődésének. Valójában ez a fajta kommuniká-
ció  a  rendszer  vulgáris  populizmusát  tükrözi:  közléseit  a  lehető  legalantasabb, 
már-már a pornográfia felé hajló, hosszú leírásokkal igyekezett eladhatóbbá tenni, 
ami még akkor is igaz, ha ezeket a közléseket a felháborodás jelmezébe öltöztette. 
Ugyanez a tendencia érhető tetten Julius Streicher Der Stürmer című antiszemita 
hecclapjában is. 

Pretzel persze nem gondolja, hogy Röhm és közvetlen környezetének esete volt 
az egyetlen, amikor a nemzetiszocialista mozgalomban megjelent a homoszexua-
litás. Valójában inkább az ellenkezőjét állítja: a náci pártban és annak olyan rokon-
szervezeteiben, mint az SA vagy az SS, rengeteg szinten jelen volt – bár, mint azt 
már korábban említettem, a rendszer  fennállása  idején az  ilyen vádak nem kap-
hattak nyilvánosságot. A  rendszer  bukását  követően  azonban  egyre  inkább.    Itt 

2 Joseph Goebbels és Hermann Göring tevőlegesen is részt vállaltak az akcióban. A főszervezők 
mégis Heinrich Himmler, az ekkor még aránylag  jelentéktelen SS vezetője, valamint  jobbkeze, 
Reinhard Heydrich voltak. 
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egy pillanatra vissza kell kanyarodnom egy korábbi állításomhoz, miszerint a ho-
moszexualitás a háború utáni Németországban éppoly kevéssé volt társadalmilag 
elfogadott, mint a náci rendszer alatt. Ugyanis éppen ez volt az oka annak, hogy 
a negyvenes évek végén és az ötvenes években annyira szívesen vádolták a nem-
zetiszocialista vezetőket és szervezeteket ezzel: Pretzellel együtt én is úgy látom, 
hogy a megalapozott vádak mellett az alaptalanok nagyon is alkalmasak voltak 
a rendszer démonizálására – ami pedig éppenséggel fontos részét képezte a frissen 
alapított NSZK közbeszédének. 

Persze a meleg nácik képe nem minden esetben állta meg a helyét. Sok esetben 
természetesen igen: az erősen férfiközpontú társadalomban, ahol a nőket háttérbe 
szorították, valamint az olyan zárt férfiközösségekben, amilyenné Himmler az SS-t 
fejlesztette, szinte természetes módon alakultak ki férfiak közti kapcsolatok, ame-
lyek egy része ráadásul nem is  feltétlenül egyenlőségen alapult. Az SS  tagságán 
belül sok vezető élt vissza a helyzetével alárendeltjeivel szemben, és az efféle nemi 
erőszak  többnyire  semmiféle következményt nem vont maga után. Ugyanakkor 
például Hitler  esetében  a  homoszexualitás  csak  felmerült,  de  semmilyen  döntő 
bizonyítékunk nincs  rá,  hogy  a  Führernek bármikor  lett  volna  ilyen kapcsolata. 
Hitlerrel kapcsolatban megjegyzendő, hogy számos különböző szexuális devian-
ciával  vádolták  meg  halála  óta:  mazochizmussal,  szadizmussal,  impotenciával, 
pederasztiával – csakhogy a legelterjedtebbeket említsem. Valójában azonban na-
gyon keveset tudunk a nemi életéről, így ezek legfeljebb homályos feltevések, noha 
éppen ettől igencsak népszerűek. 

Egy-egy tanulmányt szentel a leszbikusok helyzetének a pszichológus Ulrike 
Janz,  az  észak-rajna-vesztfáliai  Frauen  &  Gesundheit  központ  munkatársa  és 
Claudia Schoppmann történész. Az újságíró  Ingeborg Boxhammer és a politoló-
gus  Christiane  Leidinger  pedig  közös  fejezetet  írt  a  leszbikusok  üldöztetéséről, 
LMBTQ és feminista szempontok alapján. Természetesen kellőképpen érdekes és 
kevéssé kutatott témáról van szó, így az írások mindegyike számos izgalmas esetet 
vonultat  fel, habár mindhárom írás kénytelen belátni, hogy a női homoszexuali-
tást a náci államban soha nem tartották olyan komoly problémának, mint a férfiak 
nemi devianciáit. Így például a transzvesztitizmust, amelyet Rainer Herrn tanul-
mánya dolgoz fel. Herrn a berlini Medizin der Charité tudományos munkatársa. 
Tanulmányának már a címe is egy, a náci sajtóból vett idézet: „A mai államvezetés 
nem nézheti el, hogy férfiak szabadon mászkáljanak női ruhában az utcákon.” Az utóbbi 
idézet egyébként rávilágít a probléma lényegére: a náci vezetés a transzvesztitákat 
közerkölcsbe ütköző okok miatt üldözte, bár a velük szemben alkalmazott erőszak 
mértéke és formái alapvetően ugyanazok voltak, mint amiket a férfiruhába öltöző 
meleg és biszexuális férfiaknak kellett elszenvedniük. Emellett a náci jogrend nem 
is  tett különbséget a melegek és a  transzvesztiták között, a különbség  legfeljebb 
annyi volt, hogy a transzvesztitákat könnyebben felfedezték. Valójában ez azt  is 
jelentette, hogy a német nagyvárosok utcáiról a náci hatalomátvétel után igen gyor-
san eltűntek a transzvesztiták. Ez főleg Berlinben lehetett feltűnő, ahol a Weimari 
Köztársaság idején igen szabados éjszakai élet volt jellemző. Ugyanakkor annak el-
lenére, hogy a konzervatívabb gondolkodású polgárok rendszeresen hangot adtak 
nemtetszésüknek, a húszas évek Németországának összes nagyvárosát a szexuá-
lis felszabadultság jellemezte. Ennek okait itt a terjedelmi korlátok miatt nem áll 
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módomban részletezni, azonban minderről meglehetősen részletes összefoglalása 
olvasható Robert Beachy Das Andere Berlin című könyvében.3 
Mindamellett úgy látom, hogy a náci rendszer e kötetben is tárgyalt drákóian ke-

gyetlen melegellenes intézkedéseit is indokolja, hogy a megelőző korszakban a ho-
moszexuálisok és transzvesztiták viszonylagos szabadságot élveztek, illetve, hogy 
más országokhoz képest sokkal inkább szem előtt voltak. Más totális rendszereknek 
nem, vagy csak sokkal marginálisabban jutott eszébe ez az áldozatcsoport.  Herrn 
állítása értelmében ettől függetlenül éltek ilyen emberek Németországban, ám in-
nentől kezdve el kellett rejteniük identitásukat. Ráadásul még így is számos nehéz-
séggel kellett szembenézniük, hiszen nagyon nehezen tudtak beilleszkedni férfiként 
a  nemzetiszocialista  társadalomba.  Ugyanilyen  problémákkal  kellett  megküzde-
nie  az  interszexuális  személyeknek,  akikről  Ulrike  Klöppel,  a  berlini  Humboldt 
Egyetem gender-elmélettel foglalkozó professzora által jegyzett utolsó fejezet szól. 
A tanulmánykötet utolsó, négy fejezetből álló nagyobb tartalmi egysége regionális 

és helyi szinten elemzi a homoszexuális emberek helyzetét a korszakban. Ezek a feje-
zetek azért is izgalmasak, mert a kutatók egy-egy területet átfogó, folyamatban lévő 
kutatási projektekről  számolnak be. Michael Buddrus,  a berlini,  illetve müncheni 
Institut für Zeitgeschichte munkatársa Mecklenburgról ír röviden. Kutatócsoportja 
az északnémet tartomány rendőrségi és ügyészségi iratállományát, illetve a rendkí-
vüli (statáriális) bíróságok ítéleteit tekinti át, és ezekből igyekszik képet adni a helyi 
meleg közösség helyzetéről. Mecklenburg azért  lehet érdekes, mert egy alapvető-
en  kisvárosi/falusias  szárazföldi  régió mellett  a  Balti-tenger  partján  egy  nagyvá-
rosi jellegű település (Rostock), illetve számos olyan üdülőhely is megtalálható itt, 
amelyeket nyaranta az ország más részeiből származó turisták tömegei látogatnak. 
Johann Karl Kirchknopf, a bécsi melegjogi  intézet  (QWIEN) tudományos munka-
társa egészen más jellegű területről számol be: Bécsről. Bécs két okból is különleges 
területnek számít. Egyrészt, mert a városban csak 1938-ban, az Anschlusst követően 
vezették be a náci törvényeket, addig meglehetősen kozmopolita és szabadelvű volt; 
természetesen nagy számú meleg közösséggel, amelyet nagyon is hirtelen érintettek 
a németországi drákói rendelkezések. Másrészt, ez az egyetlen nem Németországot 
tárgyaló kutatási projekt a tanulmánykötetben, ami szintén kiemeli. A bécsi kutatá-
sok még nagyon kezdetlegesek, így Kirchknopf alig említ konkrétumokat. Érinti vi-
szont a küszöbön álló nehézségeket: főleg az osztrák levéltárakban őrzött iratanyag 
hiányosságairól ír, valamint arról a problémáról, hogy számos ügymenet feltárásá-
hoz egyszerre kell németországi és ausztriai forrásokat áttekintenie. Ulf Bollmann, 
a  hamburgi  Genealogische  Gesellschaft  levéltárosa  elsősorban  a  feledést  tekinti 
problémának, ezért hangsúlyozza, hogy az iratanyag feldolgozása mellett az áldo-
zatok visszaemlékezéseit is ugyanannyira fontos feladat megőrizni. Ezt az egységet 
és a kötetet Albert Knoll, a dachaui koncentrációs tábor emlékközpontja levéltárosá-
nak müncheni kutatása zárja. Knoll kutatócsoportja azért is jelentős, mert München 
a Harmadik Birodalom egyik központjának  számított,  kellően nagy és kozmopo-
lita múltú hely volt  ahhoz,  hogy  jelentős LMBTQ közössége  legyen, ugyanakkor 
a kisvárosias és konzervatív jelzők is ugyanígy illenek a városra, amely egyáltalán 
nem emlékeztetett a nyüzsgő metropoliszként ismert Berlinre. Éppen ezért egyrészt 

3 BeacHy, 2015.
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megfelelően nagy a  feldolgozható ügyek száma,  illetve, a város kulcspozíciójából 
eredően, az itteni hatóságok különösen hatékonyan dolgozhattak. 
Mindent  összevetve  tartalmas  és  újszerű  könyvet  tarthat  a  kezében  az  olva-

só, amely  sokszempontúságával  jól megmutatja,  hogy hol  tart ma  a  téma  kuta-
tása. Emellett  sikerült  számos olyan kérdést megfogalmaznia, amelyek meglátá-
som szerint előrelendíthetik a problémakör mélyebb összefüggéseinek feltárását. 
A szerkesztő, a modernkori német mentalitástörténet és a diktatúrák áldozatainak 
komoly kutatójaként elismert Michael Schwartz, egy olyan szerzőgárda tanulmá-
nyait foglalja egy kötetbe, amelynek jól prezentált kutatási eredményei egy kel-
lően olvasmányos, ám szakmai szempontból is komoly kötet megjelenését tették 
lehetővé. A kötet  természetesen elsősorban nem a  laikus olvasónak szól, hanem 
inkább a tudományos világnak, hiszen a kutatási perspektívák és a historiográfi-
ai vonatkozások, amelyek hangsúlyosan jelennek meg benne, inkább a téma iránt 
tudományos szempontból komolyan érdeklődő történészeknek és szociológusok-
nak  jelentenek fontos  támaszt. Ugyanakkor persze éppen a  fentebb már említett 
olvasmányosság az, amelyre a szerzők ügyeltek, valamint, mivel a témát napjaink-
ban komoly érdeklődés övezi, valószínűleg a laikusok számára is izgalmas lehet. 
Ugyanez az oka, amiért ma Magyarországon is érdemes erről a tanulmánykötetről 
beszélni:  a  nemiség kérdése  az utóbbi pár  évben hazánkban  is  a  közérdeklődés 
és a közbeszéd részévé vált, ugyanakkor a hazai közönség a nácik homoszexuali-
tás-ellenes terrorjáról meglehetősen felületes ismeretekkel rendelkezik. 
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