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HUHÁK HELÉNA
Történeti muzeológia MA, II. évfolyam

„Egy sötét lelkű sajtóbriganti” – 
Dövényi Nagy Lajos portréja

Bevezetés 
Dövényi Nagy Lajos a köztudatban a „Tarnopolból indult el…” című emblematikussá és 
hírhedté vált regény szerzőjeként van jelen, azonban szépírói tevékenysége mellett újságírói, 
rádiós szerkesztői, valamint – ugyan csak rövid ideig tartó, de az 1940-es évek egyik meghatá-
rozó darabjára kiterjedő – színházi munkássága is hozzájárult ahhoz, hogy a szélsőjobboldali 
értelmiségek egyik prominensévé váljon. Személyének súlyát és befolyását érzékeltetve „második 
Rajnissként” is emlegették. 

Életútját azt követve igyekszem megrajzolni, ahogyan Dövényi – érvényesítve, terjesztve 
nézeteit – a különböző értelmiségi pályákon munkálkodott. Arra keresem a választ, hogyan 
közvetítette a szélsőjobboldali retorikát, mikor regényt, újságcikket írt, mikor hírmagyarázatot 
fogalmazott, vagy mikor éppen egy színházi darabot értelmezett újra. Emellett felmerül a 
kérdés, hogy Dövényiről, mint politikusról beszélhetünk-e, vagy személyében egy olyan 
propagandistát veszünk górcső alá, aki politikai szerepet nem vállalt, hanem bizonyos politikai 
csoportosulások értelmiségi holdkörének oszlopos tagjaként az általa támogatott irányvonalat 
kizárólag szellemi tevékenységével igyekezett munícióval ellátni és előremozdítani. Politikai 
pártnak sosem volt tagja, politikai tisztséget nem vállalt, így az utóbbi leírás illik rá. Azt is 
érdemes körbejárni, mi táplálta személyes motivációját: elvi meggyőződés vezérelte, vagy 
vidékről Budapestre kerülve egyszerűen csak a példaképei által kitaposott – és sikeresnek tűnő 
– úton próbált meg érvényesülni, esetleg nem más, mint karrierizmusa, a siker és népszerűség 
iránti vágya hajtotta? 

Több szempontból is ki kell térni Dövényi családi hátterére, fiatalkori éveinek bemutatására. 
Személyiségének boncolásakor a népbírósági tárgyalásán saját maga, a sajtóban pedig a megjelent 
cikkek szerzői is sokszor magyarázták érzelmeit, antiszemita és szovjetellenes beállítottságát a 
gyermekkorában őt ért benyomásokkal. 

Kutatásom során kevés szakirodalomra támaszkodhattam, egyből azonban sok hasznos 
információhoz jutottam, ez Simon István levéltáros kiadatlan dolgozata1. A fő forráscsoportot 
Dövényi népbírósági peranya képezte, ezt egészített ki azon, egyéb levéltári források – későbbi 
ügynökjelentések, sajtólevéltári iratok –, amelyekben személyére vonatkozó utalásokat találtam. 
Megjelent cikkei természetesen szintén meghatározó részét képezték a vizsgálatnak. Emellett az 
egyéni mozgatórugók megtalálásához fontos alapot jelentett Szirmai Dezső 1946-ban készített 
mélyinterjúja is.2

A szülői háztól a váci börtönig – Dövényi magánélete

Dövényi Nagy Lajos elszegényedett zsellérszülők első és egyetlen gyermekeként 1906. decem-
ber 12-én a borsod vármegyei Szihalmon látta meg a napvilágot.3 A családi legendárium szerint 
a módos nagyapát egy zsidó ügyvéd forgatott ki mindenéből. Az egyébként is rossz anyagi 

1  SIMON [kézirat].
2  SZIRMAI 1946.
3  SIMON [kézirat], 2.
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helyzetüket tovább rontotta a családfő halála, Dövényi 11 éves korában veszítette el édesapját. 
Az egyedül maradt édesanya napszámos béréből és egy nagynéni támogatásával nevelte és is-
koláztatta fiát.

A törékeny alkatú, érzékeny idegrendszerű gyermek már diák évei kezdetén nagyon 
gyors felfogásúnak mutatkozott. A tanító és a lelkész ösztökélésére a mezőkövesdi cisztercita 
gimnáziumba iratkozott be, ahol – későbbi elmondása szerint – erőteljes antiszemita hatások 
érték.4 Házi tanítóskodással ő maga is hozzájárult a költségekhez, tovább tanulásának fedezéséhez 
azonban még ez sem bizonyult elegendőnek. Ezért tanulmányait 1924-től Egerben a katolikus, 
kereskedelmi iskolában volt kénytelen folytatni. Érettségi vizsgáit az 1927–28-as tanévben 
tette le, azonban érdemjegyei meg sem közelítették a gimnáziumban produkált eredményeit. 
A kereskedelmi pálya kijárása azonnali pénzkereső tevékenységet jelentett, Dövényi ellenben 
már ekkor az írói, újságírói pálya felé kacsingatott.

Ami családi állapotát illeti, 1934-ben megnősült, a helybéli Fellner Olga Máriát vette el. 
A következő évben Budapestre költöztek, házasságuk gyermektelen maradt és tizenöt évnyi 
együttlét után, 1949-ben válással végződött. Dövényi ekkor már ötödik évét töltötte kiszabott 
börtönbüntetésének, hogy felesége miért éppen ekkor határozta el magát a szakításra, azt nehéz 
lenne megmondani. Mindenesetre a közben szintén Budapestre költözött édesanya maradt 
egyetlen támasza, aki végig kitartott mellette.5

Az 1940-es évek derekára Dövényi már jókora utat tett meg az ismertség és bizonyos újságírói 
körökben az elismertség megszerzéséért. Biztos egzisztenciával rendelkezett, havi 1500–1600 
pengő összjövedelemmel bírt és kétszobás lakást tartott fenn.6 Az 1944. október 15-én 
bekövetkezett Szálasi puccs az ő életében is fordulatot hozott. Október végén behívót kapott 
a Vezérkari Főnökség 6. osztályához, itt teljesített szolgálatot póttartalékos karpaszományos 
honvédként. Néhány alkalommal – saját bevallása szerint mindösszesen kétszer – írt a németek 
által kiadott, Kitartás című lapba.7 A vár eleste után kalandos hónapok következtek számára, 
végül elfogták és népbíróság elé állították, ahol először kötél általi halált, majd életfogytiglani 
kényszermunkát szabtak ki rá. Ennek részleteiről külön fejezetben számolok be.

Raboskodását 1946. március 13-án kezdte meg a váci börtönben, hat évet töltött itt. 
Politikai fogolyként Sztálin haláláig a külvilággal nem tarthatott kapcsolatot. Az Ítélet című 
lap a halálbüntetéstől megmenekült háborús főbűnösök között Dövényiről is beszámolt. A 
propagandisztikus leírásból annyi tényszerű derül ki, hogy 1946 novemberében kezdte meg 
kényszermunkáját a Drasche téglagyárban: „Ott látni lehetett […] mint cipelte görnyedt 

4  SZIRMAI , 58. A népbíróság szerint az egri iskolát a zsidó gazdasági törekvések visszaszorítása végett hozták 
létre. A népbíróság állásfoglalása szerint Dövényit ifjúkorában más irányultságú kulturális hatások nem érhet-
ték, innen gyökereztethető írói pályája későbbi, szélesebb tájékozottság, kritikai készség nélküli sodródása a 
jobboldal felé. Budapest Főváros Levéltára (továbbiakban BFL) XXV. fondfőcs. 1. f. a, állag, NOT I. 1757/13. 
A Népbíróságok Országos Tanácsának határozata Dövényi Nagy Lajos ügyében a fellebbezés helyben hagyá-
sáról.

5  SIMON [kézirat], 3–6.
6  BFL XXV. fondfőcs. 1. f. a. állag. Jegyzőkönyv, készült háborús bűntett miatt Dövényi Nagy Lajos ellen indított 

bűnügyben, Budapesten, 1945. október hó 12 napján tartott nyilvános tárgyalásán. 6.
7  BFL XXV. fondfőcs. 1. f. a, állag. Jegyzőkönyv, készült Budapesten 1945. évi augusztus hónap 25. napján, dé-

lelőtt 10 órakor Dövényi Nagy Lajos gyanúsított háborús és népellenes bűnös kihallgatása alkalmával. „Itt is 
marad, elmenekül mellőle mindenki, felmenekül a Várba, hogy utoljára még hallassa szavát, hogy mérgezzen, 
marjon, mint a halódó kígyó, részt kér magának a németek kiadásában megjelenő budai Kitartásban.” BFL 
XXV. fondfőcs. 1. f. a, állag. Jelentés Dövényi Nagy Lajos háborús és népellenes bűncselekményei tárgyában, 
Budapest, 1945. augusztus 31.
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háttal a téglákat Dövényi Nagy Lajos, a féktelen uszító. Látni lehetett, hogy, akik a rombolás 
szolgálatában álltak, mint hordják az építéshez szükséges téglákat, és mint bányásszák a 
homokbányákban az anyagot. A pusztító Dövényi és az építő Dövényi”.8 

A váci börtönt 1952-ben az ÁVH igazságügyi minisztériumának adták át, a rabokat a kőbányai 
gyűjtőbe szállították, Dövényi itt egy gombkészítő üzem kőművesei mellett „culágereskedett”. 
Egy hajdani rabtársa csendes emberként emlékezett rá vissza, aki az előírásokat rigorózusan 
betartotta, és aki mindig nagyon megfélemlítettnek tűnt. 

Az 1956-os események a gyűjtőben érték, ahol – miután az őrség elhagyta az épületet – 
a rabok vették át az irányítást. A börtön kiürítésekor Dövényiről valahogy megfeledkeztek, 
reklamálására a foglyok választotta parancsnok a kapu elé vezette és útjára engedte. Így 
november 1-jén ismét szabad volt. Egyenesen édesanyja lakására ment, itt töltötte az ünnepeket 
és 50. születésnapját is a börtönfalakon kívül ünnepelhette meg. Nem emigrált, nem hagyta 
el a fővárost, a forradalomi eseményektől távol tartotta magát, ezt később a ház lakóközössége 
is igazolta.9 Önszántából jelentkezett a hatóságoknál, 1957 elején a Legfőbb Ügyészségen 
kérelmezte szabadlábon hagyását. Ebben bízva személyi igazolványt, munkakönyvet váltott ki és 
munkát keresett, január 7-től egy kőművesmester mellett dolgozott. Ez alig egy hónapig tartott, 
február 2-án ugyanis fel kellett mondania, mert rossz ruhája és cipője miatt tüdőgyulladást 
kapott. A Visegrád utcai rendelőintézetben kiállított orvosi igazolás szerint 1957. január 31. és 
március 10. között kétoldali, lebenyes tüdőgyulladással állt kezelés alatt.10

Reményei nem váltak valóra, szabadulására vonatkozó kérelmét elutasították, március 10-
én ismét letartóztatták. Újra Vácra került, de ezúttal jóval kedvezőbb körülmények közé, 
látogatókat fogadhatott és csomagot is küldhettek neki. Simon dolgozatában azt a pikáns 
esetet is megemlíti, mikor a „Tarnopol” szerzőjét Horváth Márton, a Szabad Nép egykori 
főszerkesztője látogatta meg.11

Az ekkor hetvennyolc éves édesanya több ízben ostromolta kegyelmi kérvényeivel a 
hatóságokat. Bizonygatta 1958 májusában és júniusában kelt leveleiben, hogy fia szabadulása 
után nem vett részt semmiféle ellenforradalmi cselekményben, helyette első dolga volt, hogy 
az ügyészségen jelentkezzen, és amint tudott, munkába is állt. Mindenben úgy járt el, ahogy 
az abban a helyzetben a legjobbnak mutatkozott, korábbi életét pedig teljesen átértékelte.12 Az 
édesanya kérvényeinek 1958-ban még nem kedvezett a politikai légkör, az elutasító végzésben 
a következő szerepelt: „Mint fasiszta újságírót kedvezményben részesíteni a társadalomra 
veszélyességénél fogva nem lehet.”13

8  Így élnek a bítófától megmenekült háborús főbűnösök. Hóman karcsú lett, Antal alázatoskodik, Fiala és Dö-
vényi egymást vádolja, Béldy és Molnár-Mohaupt bolondot játszik, Kiss Ferenc irnokoskodik. Ítélet, 1946. 
november 14.

9  BFL XXV. fondfőcs. 1. f. a, állag. Budapest, XIII., Kresz Géza utca 19. sz. ház lakóinak igazolása Dövényi Nagy 
Lajos kegyelmi kérvényének ügyében.

10  BFL XXV. fondfőcs. 1. f. a, állag. Rappant Ferenc, Dövényi Nagy Lajos munkaadójának igazolása kegyelmi 
kérvény ügyében, és BFL XXV. fondfőcs. 1. f. a, állag. Visegrád utcai rendelőintézetben kelt orvosi igazolás 
Dövényi Nagy Lajos egészségügyi állapotáról.

11  SIMON [kézirat], 18–19.
12  BFL XXV. fondfőcs. 1. f. a, állag. Özv. Nagy Lajosné kérelme az Igazságügyi minisztériumhoz, melyben fia 

Dövényi Nagy Lajos büntetésének további részének elengedését kéri, 1958. május 20. és BFL XXV. fondfőcs. 
1. f. a, állag. Özv. Nagy Lajosné kérelme az Igazságügyi minisztériumhoz, melyben fia Dövényi Nagy Lajos 
büntetésének további részének elengedését kéri, Budapest, 1958. június 19.

13  BFL XXV. fondfőcs. 1. f. a, állag. Dövényi Nagy Lajos ügyében benyújtott kegyelmi kérvény elutasítása, Bu-
dapest, 1958. augusztus 26.
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A börtönévekről nem sok forrásunk akad. Egy 1960-ban kelt ügynöki jelentés szerint a 
Tóth Vincze fedőnevű ügynök Dövényi Nagy Lajos volt nyilas újságírót 1954-ben ismerte 
meg a gyűjtőfogház gombüzemében. Ekkor abban állapodtak meg, hogy kiszabadulásuk 
után közösen fognak regényt írni. A gyűjtőben Tóth Vincze 1957-ben találkozott utoljára 
rabtársával, tehát az ’56-os rövid szabadság után, erről az időről azonban nem szolgál egyéb 
információval a dokumentum.14

Egy jóval későbbi jelentésben ugyancsak feltűnik Dövényi neve. Az ügynök által elmondottak 
ez esetben inkább a börtönbéli viszonyok megrajzolására alkalmasak, de ezzel együtt 
megvilágítják azt is, hol helyezkedett el egy szélsőjobboldali értelmiségi az elítéltek különböző 
csoportosulásai között. A Hegyi nevű informátor 1968. november 4-i jelentésében Mérei 
Ferenc pszichológussal összefüggésben jelenik meg Dövényi alakja. Hegyi szerint a börtönben 
a rabok politikai nézeteik szerint különültek el, ők magukat kommunistának tartották, nem 
vegyültek a nyilasokkal, de a vamzerekkel szemben – pártállástól függetlenül – mindenki 
egységesen fellépett, ez börtönszabálynak számított. Ilyen vamzer volt Bohó Róbert, aki azt 
állította a szóban forgó Méreiről, hogy az minden politikai állásfoglalását feladva Dövényivel 
barátkozott és politikai nyilatkozatokat tett neki. Az eset Hegyi szerint úgy történt, hogy a 
rabkórházban Mérei és Dövényi egy szobába kerültek, hozzájuk csatlakozott a közös ellenség 
Bohó is, a két férfi azonnal szövetkezett Bohó ugratására, provokálására, ekkor került sor ezen 
kijelentésekre.15

Emellett egy vers maradt még ránk, amit állítólagosan Dövényi írt a börtönévei alatt, 
hogy pontosan mikor, azt nem tudjuk, a kiadvány, amelyben szerepel, 1958-ban jelent meg 
Londonban:

 „Dús fák, mögöttük messzeség 
Darabka kéklő nyári ég. 
Alant márványok és tarka kő 
Keresztek bús glédája nő. 
Ezt látom künn a rács előtt 
A szabadságból: temetőt. 
Még sem horgaszt fel lázadón: 
Én az életről álmodom…”16 

Dövényi számára a várt szabadulást végül az 1960. évi 10. sz. törvényerejű rendelet hozta el, 
melynek 2. paragrafusa felmentette a letartóztatottak egy bizonyos körét azzal a feltétellel, ha az 
illető kiszabott börtönbüntetéséből legalább tíz évet letöltött. Ennek értelmében 1960. április 
10-én szabadult.17 Büntetett előélete miatt csak fizikai munkát vállalhatott, így a börtönben 
kitanult szakmáját folyatva az építőiparban helyezkedett el. Rosszullét okán került be a Sza-
bolcs utcai kórházba, ahol szabadulásának harmadik évében, 1963. március 4-án infarktusban 
hunyt el.18

14  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (továbbiakban: ÁBTL) M-18442, Magyar Népköztársaság 
Belügyminisztériuma „M” dosszié: H-13040, „Tóth Vincze” fedőnevű ügynök jelentése nyilas ismerőseiről, 
1959. április 14.

15  ÁBTL 3.1.5. O.-10986/3, Vas megyei Rendőrfőkapitányság Politikai Osztály II-a Alosztály, szám: 840-
3055/1968, Kivonat „Hegyi” fn. informátor 1968. november 4-i jelentéséből.

16  FIALA — MARSCHALKÓ 1958, 241.
17  BFL XXV. fondfőcs. 1. f. a, állag. Budapesti Népbíróság határozata Dövényi Nagy Lajos szabadulásáról, Vác, 

1960. április 1.
18  SIMON [kézirat], 20–21.
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Az író, újságíró

Az érettségi megszerzése után Dövényinek nem sokat kellett várnia újságírói karrierje beindu-
lására. Az Eger című laphoz először fizetés nélküli gyakornokként vették fel, 1930-ban már 
újságíró és ötévnyi ittléte alatt egészen a segédszerkesztőségig vitte. Többnyire színes tudósítá-
sokkal szerepelt, helyi, közéleti, gazdasági és szociálpolitikai témákról írt, vezércikkeiben pedig 
országos ügyeket vett sorra. Ugyan ebben az évben egy országos napilap, a Magyarság vidéki 
tudósítója lett. Megélhetését azonban ezzel sem sikerült biztosítania, újságíróként havi 50, 
segédszerkesztőként pedig havi 80 pengőt keresett.

Pályafutásában a fordulópont 1934-ben következett be, ekkor meghívást kapott, hogy 
legyen a Milotay István szerkesztette Új Magyarság belső munkatársa, ez év szeptemberétől 
pedig egészen a lap 1944. végi megszűnéséig segédszerkesztőként foglalkoztatták.19 Az Új 
Magyarság azon lapok egyike volt, melyek kapcsán többször és több helyütt is felmerült a 
német tőkéből történő finanszírozás vádja.20 A lap 1939-től folytatásokban közölte Dövényi 
„Bolyongás kazárföldön” címet viselő cikkeit, a népbírósági periratban ezt nevezik ki az 
„első zsidóllenes cikksorozatává”.21 Emellett az aznapi dátum alatt futó glosszarovatba is 
ő publikált. Szívesen készített riportokat a határon túli magyarságról, melyekre – lentebb 
részletezett – rádiós kiküldetései adták az alkalmat. Erre példa az 1937 decemberében induló 
cikksorozata „Magyar élet a Bácskában” címmel. Az itt élőkről igen határozott véleménye volt, 
bemutatásukon keresztül az egész magyarság sorsáról, történelméről is nyilatkozott. Dövényi 
szemüvegén keresztül a sokat ostorozott, sorra megtámadott, kifosztott, ám de mindig újra 
felálló magyar nép képe jelenik meg előttünk.22 

A fővárosi lappiac vérkeringésébe bekerülve egymás után kapja az újabb lehetőségeket, 
amelyeket nem rest kihasználni. 1936-tól egy másik lappal is kapcsolatba került. Az év végén 
az Esti Újság olvasó- majd segédszerkesztője lett, itt ugyancsak egészen 1944-ig működött. 
Átlagosan havi egy-két, legfeljebb három szignózott Dövényi-cikk jelent meg, melyekben jobbára 
még csírájában sem fedezhető fel a későbbi uszító, útszéli, zsidó-, szovjet-, és angolszászellenes 
hang. Nem vidám írások ezek, hangulatukat tekintve inkább melankolikusak, szerzőjük az 
elveszett falusi idill, a nehéznek, ám becsületesnek és szépnek hitt paraszti világ után vágyódott. 
Dövényi büszkén vállalta zsellér származását, az általa elhagyott miliőt gyakran állította szembe 
saját kávéházban ücsörgő, fővárosi életével.23 Néhol pedig megjegyzései csipkelődőek, főleg, ha 

19  SIMON [kézirat], 5–6. 
20  A szélsőjobboldali sajtótermékek közül több is Hitler anyagi hozzájárulásával indult el és működött. A Képes 

Figyelő szerint a Secret Sevice titkosszolgálata már 1938-ban megjelent kékkönyvében leszögezi, milyen 
jelentős pénzösszegek landoltak az úgynevezett Gestapo-lapok szerkesztőségeiben. A budapesti német követség 
tanácsosai állandó összeköttetést tartottak fenn magyar újságírókkal, köztük Görgey Vincével, Miotay 
Istvánnal, Rajniss Ferenccel, Dövényi Nagy Lajossal, Vajta Ferenccel, Oláh Györggyel. A Gestapo egyik leg-
fontosabb hazai informátora, Hain Péter az akció lebonyolításában és a gyakorlati feladatok megoldásában 
segített nekik, hogy ők, mint propagandisták „eszmeileg ”készítsék elő a talajt a német megszállásra”. Kárpáthy 
1945. november 10.

21  ÁBTL 319.V-129749, Dövényi Nagy Lajos iratai, 1945. szeptember 21.
22  A bukovinai székelyekről ezt írja: „Olyan, mint az egész fajtája: jégen élő, elpusztíthatatlan, törékeny testben 

valami félelmetes, szinte már démoni lobogást hordozó.” DÖVÉNYI NAGY 1941. július 19.
23  „És tudom, hogy akkor leszek csak boldog, akkor érzem életemen a békesség és a tiszta lélek nyugalmát, ha 

majd megállhatok egy darab földön, amire azt mondom: ez az enyém. Ha majd szétmorzsolom kezemben az 
első kalászt, ami a földemen terem. Hazug dolog volt, amit eddig csináltam. S mint egy megkönnyítő gyónás, 
írom kusza vonásokkal papírra ezt az írást. És mondom a mindeneket látó élő Isten színe előtt, hogy ennél 
igazabb szót soha le nem írtam.” DÖVÉNYI NAGY 1938. december 11., Esti Újság.
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a városi dámákat, semmirekellőket kell kipellengérezni. Dövényi szerette az emberi jellemeket 
szétcincálni, a különböző lelki alkatokat egymással szembeállítani. Gyakran telepedett le egy 
kávéházban és innen szemlélte a körülötte zajló világot. Kedvelt nézőszög volt ez számára, 
ebből a helyzetből figyelt meg magatartásformákat, szituációkat, társadalmi jelenségeket. 
Sokszor beszélgetések kihallgatásából merített ihletet. Néha mégis felállt a kávéházi asztal 
mellől, az utcán, a villamoson szintén kereste és meg is találta arcait, alakjait. A fentiekből 
adódóan kedvelt műfaja volt a jegyzet, a glossza, amelyekben szabadon fejthette ki gondolatait 
a legapróbb történések kapcsán az élet nagy kérdéseiről.24 

A következő orgánum, amelyről mindenképpen említést kell tennünk, az 1941-ben induló 
Magyar Futár, amely nemcsak Dövényinek hozta meg a várva várt népszerűséget – illetve 
sodorta egyre jobban a szélsőjobboldal felé –, hanem fontos szerepet játszott az egyik – 
talán legmeghatározóbb – példakép és pályatárs, Rajniss Ferenc karrierjében is. Dövényi a 
főszerkesztőhöz fűződő barátságának köszönhetően került a laphoz, megbecsültségét mutatja, 
hogy egy idő után Rajniss távollétben „Hétről hétre” című rovatába is írhatott. A kezdetben 
népi, szociológiai témákban publikáló Dövényi itt már közel sem olyan „visszafogottan” 
zsidózik. Cikkeit olvasva bebizonyosodni tűnik az a későbbi állítás, mely szerint abban, hogy 
ez az uszító hang eluralkodott rajta, igen jelentékeny része volt a Rajniss-sal és körével való 
viszonyának szorosabbá válásának.

A Magyar Futár szerkesztőségének szellemiségéről a kortársak úgy nyilatkoztak, hogy 
még a hazai jobboldali sajtóból is kirívóan erős és szélsőséges fokát ütötte meg a szovjet- és 
angolszász ellenességnek, valamint az antiszemitizmusnak.25 Rajniss egy percig sem tagadta 
lapja pártosságát, céljaként a tengelyhatalmak melletti határozott állásfoglalást jelölte meg 
elítélve a pártot és világnézetet gyakran változtatók szerinte széles táborát. „A Magyar Futár 
ára 40 fillér, kapható mindenütt. Rablók és gyilkosok hetilapja, minden számához vér tapad, 
ahol megjelenik, ott kivégzik a partizánokat, megkínozzák az üldözötteket és kirabolják a 
halottakat.” – írja Kelemen István „Interjú a rácsok mögött” című cikksorozatában.26 

Rajniss a goebbelsi propagandatechnikát az angol, amerikai bulvárlapok szerkesztési fogásaival 
ötvözte. A lap népszerűségét megsokszorozta a leközölt háborús fotók tömkelege. Ezen képek 
közül többet is meghamisítottak, utólag montíroztak össze és retusáltak. A kívánt hatás elérését 
szolgálták a képaláírások is. Rajniss, Dövényi Nagy, Rátz Erzsébet és társaik maguk szövegezték 
meg e felvételeket, amely nem merült ki a képen látható esemény ismertetésével: „Inkább az 
olvasó szenzációéhségére, antiszemita ösztöneire építve általánosított, igyekezett asszociációkat 
kiváltani és képzettársításokkal az alantas fantáziát működésbe hozni.”27

Ez az orgánum közölte le az igazi hírnevét meghozó, „hatalmas kortörténeti regényét”, a 
„Tarnopolból indult el…” című emblematikussá vált művet.28 A tömegsiker oka a témaválasztás 
mellett a formában is rejlett. A szerző a drága, sokak által megfizethetetlen könyvformátum 
helyett ezt az olcsó, széles tömegek számára is elérhető közlésmódot választotta. Ezáltal még 
több embert volt képes befolyásolni és egyúttal az elismert, antiszemita írók közé emelkedett.29 

24  Erre példa: DÖVÉNYI NAGY 1941. március 29., Esti Újság
25  A vad zsidógyűlöletre jó példa „A zsidó faj nyomában” címmel megírt cikksorozat, amely a gettókban készült 

fotók alapján sorolja fel a „faji jegyeket”.
26  KELEMEN 1946, 43.
27  SIPOS , 34. 
28  Dövényi szépírói munkásságának első kézzel fogható nyoma a Felhőszakadás című regényének 1934-es 

gyöngyösi megjelenése, mely azonnal sikert is aratott a könyvpiacon. SIMON [kézirat], 6.
29  SIMON [kézirat], 8. „[…] komiszhangú, tendenciózus beállítású harcregény volt. Viszont írójának az akkori 
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Dövényi regényét 1942 májusában kezdte el írni, részeit ugyanez év augusztusától egészen 
1944 novemberéig közölte a Magyar Futár. Az utolsó oldalakon a történet ugyan már a szerző 
korát, azaz a II. világháborút is elérte, mégis befejezetlenül maradt.30

A „Tarnopol” az ortodox zsidók ellen íródott és Dövényi munkácsi kiküldetése alatt szerzett 
tapasztalatain alapult. Történetével egy széles körben ismert, antiszemita és idegenellenes 
hagyományt kívánt folytatni. E szerint a zsidók olyan élősködők, akik kívülről érkezve 
beszivárognak a nemzet testébe, hogy azt romlásba taszítsák, és tönkretegyék. A főszereplő 
Brandstein Juda ortodox, tarnopoli zsidó a 19–20. század fordulóján él, Munkácson telepszik 
le és kereskedőként próbál szerencsét. Magyarországon az érdekek diktálta utat, az asszimilációt 
választja, levetkőzi szokásait, elhagyja szakállát, kaftánját, hitét. Brandsteinből Balassa, ortodox 
zsidóból pedig református lesz. Emellett – a század antiszemita gondolatkörébe illeszkedve 
– közben a körülötte élőket is megfertőzi. Rossz minőségű áruval csapja be vásárlóit, az első 
világháborúban elvérző magyar katonáknak papírtalpú bakancsot ad el. Dövényi, ahol kellett, 
torzított, általánosított. Regényében tulajdonképpen csak összegezte az előtte már jó néhányak 
által leírt összeesküvés-elméletet, és ezt kivételes részletességgel, írói tehetségének köszönhetően 
pedig meglehetősen olvasmányosan tette. Megtalálható benne az összes kizárólag negatív 
történeti mítosz, ami a hazai zsidóság históriáját körülveszi, azt a képet sugallva, hogy a zsidóság 
mindig a többségi társadalom létét veszélyezteti. A „hatás” növelése érdekében Dinnyés Károly 
rajzoló készített illusztrációkat az egyes lapszámokhoz.31

Dövényi egyébként rendkívül termékeny volt, öt év alatt 21 regényt írt, igaz, hogy ezek egy 
része terjedelmét illetve inkább elbeszélésnek tekinthető. Két tanúvallomásban az is szerepel, 
hogy megindultak a tárgyalások e tárcaregényei német nyelvű kiadását illetően is. Emellett 
novellákkal is jelentkezett, ezeket legfőképpen az Új Magyarságban, az Éleben, valamint az Esti 
Újságban publikálta.

Közben újságírói pályáján is töretlenül haladt előre, 1943 tavaszán újabb lappal gyarapodtak 
„referenciái”. Az Országhoz szegődött el, amely Vajta Ferenc főszerkesztésében került a 
lappiacra. Simon szerint Vajta a szerkesztői állást azért ajánlotta fel neki – barátságukon túl –, 
mert mindenképpen meg szerette volna szerezni az ekkorra már híressé vált, jó tollú, lapjának 
biztos olvasótábort garantáló Dövényit. Ezért Vajta saját rovatot kínált fel neki, később pedig 
vezércikkek írását is megosztotta vele.32 Későbbi bűnlajstromán zsidóellenes cikkei mellett az 
1944 végén megjelenő, az ostromgyűrűbe került fővárost végső kitartásra buzdító írásai szintén 
„előkelő” helyet foglaltak el.33

világban tagadhatatlan népszerűséget hozott, s úgy tudom, nemcsak a Magyar Futártól kapott magas honorá-
riumot, hanem a regény német fordítási- valamint filmjogáért is.” BFL XXV. fondfőcs. 1. f. a, állag. Pánczél 
Lajos újságíró tanúvallomási jegyzőkönyve.

30  ÁBTL 319.V-129749 Jegyzőkönyv Dövényi Nagy Lajos gyanúsított kihallgatásáról. Budapest, 1945. szeptem-
ber 7.

31  SZÉCSÉNYI András: Dövényi Nagy Lajos: Tarnopolból indult el… A zsidó összeesküvés mítoszregénye. Kom-
mentár, 2012/4. sz. http://kommentar.info.hu/article/tizenket_teves_mitosz. letöltés ideje: 2013. április 24.

32  BFL XXV. fondfőcs. 1. f. a, állag. Jelentés Dövényi Nagy Lajos háborús és népellenes bűncselekményei tárgyá-
ban, Budapest, 1945. augusztus 31.

33  Erre egy népbíróságon idézett példa: „Zárjuk hát be ablakunkat ezen a karácsonyon, hogy a Betlehem csillagá-
nak a fénye ne is érhessen virrasztástól fájó szemünkig, s ha ágyúk dörgésén, bombák robbanásán, fegyverek 
ropogásán túl elhallatszik hozzánk ezen az ünnepek a magasságok zengő éneke: békességet a földön – a mi 
szívünkben harsányan és elszántan zúgjon vissza a szó: békétlenséget, fegyvert és harcot akarunk! ” BFL XXV. 
fondfőcs. 1. f. a, állag, Jegyzőkönyv, készült 1945. szeptember 15-én, a Budapesti Népügyészségen Markó u. 
27. sz. fszint 15. alatt reggel 10 órakor Dövényi Nagy Lajos újságíró ügyében.

http://kommentar.info.hu/article/tizenket_teves_mitosz
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Az Ország a „Tarnopol” sikerein felbuzdulva kezdte el közölni a „Kaganovicsok” című 
regényt. Ennek megírására Dövényi 1943-ban Vajta Ferenctől kapott megbízást, a szükséges 
szovjetellenes propagandaanyagot Vajtán keresztül a propaganda minisztériumtól kapta. A 
regény célja az antiszemita uszítás mellett a magyar népben a szovjetellenes hangulat felkeltése 
és fokozása volt, ennek elérése érdekében Dövényi saját bevallása szerint sem válogatott az 
eszközökben, tudatában volt annak is, hogy amit leírt, nem minden esetben felelt meg a 
valóságnak.”34 A lap 1943 szeptemberétől 1944 végéig heti folytatásban közölte a „Kaganovicsok” 
részeit, a 60. epizód volt az utolsó, ami az olvasók elé került. Ahogy a „Tarnopol”, úgy ez is 
befejezetlenül maradt.

„Dövényi Nagy Lajos írói és újságírói munkássága mindig nagy érdeklődést vált ki, színes 
riportjait nagy szeretettel olvassák. Mint író az egyik legzamatosabb magyarságú és nagy 
közkedveltségnek örvendő szereplője a magyar írótársadalomnak.” – így méltatta őt Hortobágyi 
Jenő 1940-ben megjelent „Keresztény magyar közéleti almanachjában.”35 Mindenesetre az 
biztos, hogy Dövényinek sikerült kitörnie az ismeretlenségből, cikkei, regényei által közismert, 
számon tartott szereplőjévé vált a magyar szellemi életnek. Ismertségére, hírhedtségére 
bizonyítékul szolgál az a tény is, hogy a nyilvános tárgyalásán óriási tömeg gyűlt össze, 
amely a „leggyűlöltebb uszítók” egyikeként elkönyvelt Dövényit akarta látni. A rá vonatkozó 
vallomások, újságcikkek egyöntetűen a szélsőjobboldali újságírók egyik meghatározó 
alakjaként festik le őt, ez azt leszámítva is így lehetett, hogy a vallomások és a cikkek célja az 
ellene való hangulatkeltés és az ő, valamint a hozzá hasonló bűnösök tettei folytán kiváltott 
közfelháborodás messzemenőkig történő fokozása volt. 

A rádiótudósító

Dövényinek a hírlapírás mellett egy másik fontos médiumban is lehetősége adódott arra, hogy 
a hangját hallassa. Szó szerint, ugyanis 1938-ban rádiótudósító – a kor szóhasználata szerint 
rádiószkíper – lett, rövid időn belül az elsőszámú szerkesztők között tartották számon.36 Első 
helyszíni tudósításában az Eucharisztikus Világkongresszusról számolt be. Az István király 
szentté avatásának millecentenáriumán megtartott ünnepségsorozat közvetítése május 22-én 
indult, a Magyar Rádió június 1-jéig adott hírt az eseményekről, ennek lebonyolításában Dö-
vényi kilenced magával vett részt.37 Emellett – ahogy arra fentebb is utaltam – a terület visz-
szacsatolásokról is hírt adott. Ezen fontos megbízások mellett főleg helyszíni tudósításokat 
készített a rádió megbízásából.38 

A miniszterközi ülések iratanyagában alig szerepel munkásságára való utalás, ami fellehető, 
az pozitív és negatív véleményt is tükröz. Komjáthy Aladár, a Miniszterelnökség miniszteri 

34  ÁBTL 319.V-129749, Vizsgálati dosszié Dövényi Nagy Lajos ügyében.
35  HORTOBÁGYI 1940. I. 220.
36  SIMON [kézirat], 7. „[…] már az eucharisztikus világkongresszus budapesti világeseményeinek eleven, színes 

és mély érzésektől áthatott ecsetelésével egyszerre magával vonta a nagyközönség figyelmét és hamarosan a 
legnépszerűbb rádióbemondóink egyike lett. Később a Felvidék visszacsatolásakor a felszabadult területekre 
bevonult honvédcsapatok fogadtatásánál tett ismét tanúbizonyságot rendkívül színes, élénk és az eseményekkel 
mindig lépést tartó előadókészségéről.” HORTOBÁGYI 1940, .

37  Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (továbbiakban: MNL OL) K-613, 90. cs. 65. t. Jegyzőkönyv, 
felvétetett a Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt. április hó 25-én tartott értekezletén az Eucharisztikus 
Kongresszussal kapcsolatos helyszíni közvetítés ügyében.

38  MNL OL K-613, 92. cs. 66. t. Jegyzőkönyv, felvétetett a Magyar Telefonhírmondó és Rádió rt. rádiótanács-
termében 1940. szeptember hó 2-án, az erdélyi bevonulásra kiküldendő rádióközvetítő csoportok tárgyában 
tartott ülésről. 1–3.
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tanácsosa a rádióműsort ellenőrző bizottság ülésén így fogalmazott: „19-én »Hangképek a 
Hortobágyról« nagy élmény volt. Budinszky és Dövényi ügyesen szerkesztették meg. Dövényi 
Nagy hangulatképe gyönyörű volt.”39 Ezzel szemben Cs. Szabó László, a Rádió Rt. osztályvezető 
egyik közvetítés kapcsán elmondta, hogy ugyan a beszámolót élvezettel hallgatta, de Dövényi 
beszédét vontatottnak érezte.40 

Karrierjében törést hozott a német csapatok bevonulása, ekkor a rádió egy Schaub-Roten 
nevű Gestapo-ügynök fennhatósága alá került. Dövényi megszakította működését, elutasította 
a Vajta Ferenc által közvetített ajánlatot, és nem vállalta el a rádió irányítását.41 Saját bevallása 
szerint azért döntött így, mert a felkérés a németektől érkezett. Ennek ellentmond az, hogy 
a Sztójay-kormány idején viszont elfogadta – igaz, akkor már nem a németek, hanem – a 
külügy ajánlatát, és többedmagával politikai helyzetmagyarázatok készítésébe kezdett. Ezt a 
tettét később azzal magyarázta – amivel sok tettestársa is indokolta szerepvállalását, azaz –, 
hogy a német befolyás csökkentését szerette volna elérni. Nos, a szövegeivel ezt a kijelentését 
egyáltalán nem lehetett alátámasztani, nyomát sem találni mindannak, amiről vallomásában 
beszélt.42 Hírmagyarázatai éppen ellenkezőleg hatottak és a németekben való felétlen bizodalom 
megerősítését célozták meg. Ő így értékelte akkori szerepét: „Én igyekeztem fék lenni… meg 
voltam győződve, ha helyemen maradok, akkor tudok valamit segíteni… ha elmegyek, sokkal 
rosszabb jön utánam…Amikor a németek bejöttek, Franz Rothen volt a rádió hírmagyarázója… 
szörnyű dolgokat beszélt… Zilahi Sebess Jenő hivatott a külügyminisztériumba, azt mondta, 
legyek én a hírmagyarázó a rádióban, akkor talán megszűnik a német hang a magyar rádióban… 
A szenvedély egyetlen árnyalata nélkül írtam meg hírmagyarázataimat…”43 

A Magyar Rádió végrehajtó bizottságának üléséről készült jegyzőkönyv közöl egy levelet, 
amelyet a belügyminiszter sajtóosztályát vezető Zilahi írt az egyik vb-taghoz 1944. április 
4-én. A levél arra utasította a rádiót, hogy szervezze meg az aktuálpolitikai történésekről 
szóló, „támadó jellegű” napi hírszolgálatát, megtűzdelve kommentárokkal és politikai jellegű, 
rövidebb előadásokkal. Dövényi Nagy Lajost, a rádió régi munkatársát azzal a megbízással 
küldte Zilahi a szerkesztőségbe, hogy ezt a munkát korszerűsítse, a kommentárok készítésébe 
részt vegyen és a rádió-publicisztikai rovatát neves előadók közreműködésével megszervezze.44 
Az április eleje és június eleje között elkészült 24 hírmagyarázatot többnyire az ügyeletes 
bemondó olvasta fel, három–négy alkalommal pedig maga Dövényi, 21:40-kor, a napi 
hírek előtt. A hallgatóság háborús kitartására való buzdítása fontos megbízatás volt, Dövényi 
egyenesen a Külügyminisztériumból kapta a háttéranyagot, a rádióban pedig gépbe diktálta 
azokat a megjegyzéseit, melyeket szükségesnek tartott a hírekhez hozzáfűzni. A feladat a német–

39  MNL OL K-613, 91. cs. 65. t. Miniszterközi ülés. Jegyzőkönyv, készült Budapesten 1942. évi május hó 20-án 
délután tartott rádióműsorellenőrző bizottság ülésén, 2.

40  MNL OL K-613, 91. cs. 65. t. Miniszterközi ülés. Jegyzőkönyv, készült Budapesten a rádióműsorellenőrző 
bizottság 1943. évi május hó 19-én délután tartott ülésén, 2.

41  „Vádlott a nemzet antiszemitizmussal fertőzött részében közismert góc volt, nyilván alkalmas eszköznek látszott 
a németek kezében a nemzet ellenállásának szellemi vonalon való leküzdéséhez.” ÁBTL 319.V-129749, NOT 
I. 1757/13: Dövényi Nagy Lajos ügyében hozott elsőfokú ítéletet jogerőre emelése, 1945. november 28.

42  „Akkor, amikor még jobboldali újságírók is a kiállás helyett a hallgatást választották, terhelt elfogadta Zilahi Se-
bess Jenő akkori külügyminisztériumi sajtófőnök ajánlatát és vállalta az esti politikai helyzetmagyarázatokat.” 

– kommentálta Dövényi hírmagyarázói tevékenységét a Népbíróság. ÁBTL 319.V-129749, Dövényi Nagy 
Lajos iratai, 1945. szeptember 21.

43  SZIRMAI , 60. 
44  Médiatámogató- és Vagyonkezelő Alap Központi Irattár. Magyar Rádió Levéltára MTI Végrehajtó bizottsági 

jegyzőkönyvek, 1944. április 6. 26.
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magyar jó viszony elmélyítése, a szövetségesek közti ellentétek felnagyítása, hamarosan beálló 
szakításuk bizonygatása, illetve Hitler megingathatatlan győzelmének ismételgetése volt. Saját 
maga azt vallotta később, tisztában volt azzal, hogy milyen hatása lesz a beolvasott soroknak és 
azt is tudta, a közölt hadijelentések csak részben feleltek meg a valóságnak.45

„Megkapja tőlük jutalmát és hangadója lesz a magyar politikai életnek, rádió hírmagyarázatai 
révén. Nekifeledkezik. Nincs az a náci adás, amit Dövényi Nagy Lajos hangban túl ne 
szárnyaljon, és aki hallja, elborzad. Az emberi gyűlölködés képes erre is? Rekedt, üvöltő hangja 
orgiát ül a mikrofon előtt és még a jobboldalt is meglepi az a tónus, amit érvei szolgálatába 
állít. Becsatolt hírmagyarázatai – melyek ellen alapos a gyanú, hogy nem mindig azonosak 
a beolvasottakkal, a vallomások szerint – mutatják, hogy nem riad vissza, hogy bizonyítsa 
a német szövetséges erejét és kitartásra biztasson, annak győzelméig.”46 Ez a Népbíróságon 
elhangzott jellemzés nem azért érdekes, ahogyan Dövényit már-már démonizálják, hanem 
azért a felvetésért, mely szerint az elhangzott hírmagyarázatok nem minden esetben voltak 
azonosak az előre megszerkesztett szövegekkel. Dr. Halász Lajos újságíró tanúvallomásában 
megemlítette, hogy Dövényi többször túlment a leírtakon és „elengedte magát”.47 Bosi Endre, 
rádió osztályvezető és Manyák József újságíró szintén megjegyezték, hogy Dövényi saját íze 
szerint kiegészítette a leírtakat.48 Ő minderre kihallgatásakor úgy reagált, hogy a rádióban 
ilyesmit nem lehetett megtenni, erre szigorúan odafigyelték, ha ilyet tapasztaltak volna, 
egyszerűen kikapcsolták volna a mikrofont.49 Ezen a ponton érdemes kitérni arra, melyek voltak 
az ominózus szövegek állomásai a megszerkesztéstől az élőadásba kerülésig. Zilahitól már a 
hírmagyarázatok megfogalmazása előtt utasításokat kaptak a szerzők, aki meghagyta, mit kell 
aznap hangsúlyozni. Miután ezzel elkészültek, fel is olvastatta magának, és még ekkor kisebb 
módosításokat végezett el rajtuk. Csak mindezek után kerülhetett adásba a hírmagyarázat.50 
Szóval ezen vádak alaptalanok voltak, mert Dövényi, vagy éppen az adott bemondó nem 
módosíthatott, csak a cenzúrázott, ellenőrzött szöveg kerülhetett adásba. Az eset jó példája 
annak, a tanúk hogyan igyekeztek a mindenkinél, még a feletteseinél is elvetemültebb Dövényi 
portréját megkreálni.51

Munkavégzéséről, megítéléséről – a szintén letartóztatásban lévő – dr. Budinszky Sándor 
rádióbemondó úgy vallott, hogy a hírszerkesztésben szabadkezet kapott. A közvetítéseket nem 
kezelte szigorúan, nem volt fegyelmezett bemondó, többször elkésett, vagy éppen a kéziratait 
nem adta le. Azt is megjegyezte, hogy Dövényi pökhendisége miatt kollégái körében nem 

45  ÁBTL 319.V-129749, Jegyzőkönyv Dövényi Nagy Lajos gyanúsított kihallgatásáról. Budapest, 1945. szep-
tember 7.

46  BFL XXV. fondfőcs. 1. f. a, állag. Nb. 3039/1945 Vizsgálati jegyzőkönyv Dövényi Nagy Lajos ügyében, 1945. 
december 20.

47  BFL XXV. fondfőcs. 1. f. a, állag. Dr. Halász Lajos újságíró tanúvallomási jegyzőkönyve, Budapest, 1945. 
augusztus 24.

48  BFL XXV. fondfőcs. 1. f. a, állag. Bosi Endre rádió osztályvezetője tanúvallomási jegyzőkönyve, Budapest, 
1945. augusztus 25. és BFL XXV. fondfőcs. 1. f. a, állag. Manyák József újságíró tanúvallomási jegyzőkönyve, 
Budapest, 1945. augusztus 22.

49  BFL XXV. fondfőcs. 1. f. a, állag. Jegyzőkönyv Nb. IV. 3039/1945/8 Készült háborús bűntett miatt Dövényi 
Nagy Lajos ellen indított bűnügyben budapesti népbíróságnál, Budapesten, 1945. október hó 12 napján tar-
tott nyilvános tárgyalásán

50  BFL XXV. fondfőcs. 1. f. a, állag. Jegyzőkönyv, készült 1945. szeptember 15-én, a Budapesti Népügyészségen 
Markó u. 27. sz. fszint 15. alatt reggel 10 órakor Dövényi Nagy Lajos újságíró ügyében.

51  BFL XXV. fondfőcs. 1. f. a, állag. Dr. Budinszky Sándor rádióbemondó, letartóztatásban készített tanúvallo-
mási jegyzőkönyve, Budapest, 1945. augusztus 23.
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örvendett nagy népszerűségnek.52 
„Egy alkalommal megkérdeztem tőle, hogy nem unja-e ezeket az uszító hírmagyarázatokat, 

mire Dövényi azt felelte, hogy:» Nekem ki van osztva minden napra kb. 1000 zsidó, akiket meg 
kell semmisítenem, de ha elfáradok, akkor egy párat életben hagyok.« Ezt ő a fenti kérdésemre 
intézte hozzám.” – Ezt a Kapotaffy Mária, hírszolgálati tisztviselő nyilatkozatában elhangzott 
állítást Dövényi határozottan cáfolta.53 Az október 13-i tárgyaláson valamilyen oknál fogva 
maga Kapotaffy is visszavonta vallomását.54 

A magyarázatokat tömegek hallgatták, akik jobbára, vagy éppen kizárólagosan a rádió 
híradásaiból szerezték külpolitikai értesüléseiket. Ennek pedig döntő része volt abban, hogy a 
hatalmon lévő rezsimnek sikerült a lakosságot félrevezetnie, és a németek elleni szembenállást 
elnyomnia. Nem vitatható, Dövényinek nem kis felelőssége volt ebben.55 Szövegei a korszak 
szinte minden a szovjet- és angolszászellenes propagandaszólamát felvonultatták. Az uszító 
szövegek gyártásának és terjesztésének önkéntes távozása vetett véget, a rádiótól való megválását 
Kolosváry-Borcsa Mihály – korábban bekövetkező – kinevezésével indokolta meg. Azt állította, 
hogy a rádió új irányítójával nem tudta azonosítani magát.56 

A színházi társrendező

Azt, hogy Dövényi 1944 nyarára közismert figurája lett a jobboldali írói-újságírói köröknek, 
bizton állíthatjuk. De vajon újságírói, vagy írói tevékenysége adhatott inkább okot arra, hogy 
egy színházi darab rendezésébe is bevonják? Mindenesetre nem kisebb színháztörténeti ese-
mény kapcsán merült fel a neve, mint a „megújult” Madách Színház megnyitása. Érdekes ada-
lék, hogy a színjátszás Dövényi életében már jóval korábban megjelent, a ’20-as évek végétől 
1932-ig Egerben, a helyi műkedvelők körében szerepelt. A színházzal való következő találkozá-
sára 1944 júniusában került sor.

A Madách Színházat 1944. március 19-én hatóságilag zárták be. Az Esti Újság május 26-
án adott hírt „Budapest közismerten baloldali színházának” újbóli megnyitásáról. Cselle 
Lajos, a Színházművészeti Kamara főtitkára kapta a feladatot, hogy az intézményt a kívánt 

52  BFL XXV. fondfőcs. 1. f. a, állag. Magyar Államrendőrség Budapesti főkapitányságának Politikai Rendészeti 
Osztálya, dr. Budinszky Sándor rádióbemondó, letartóztatásban készített tanúvallomási jegyzőkönyve, Buda-
pest, 1945. augusztus 23.

53  BFL XXV. fondfőcs. 1. f. a, állag. Magyar Államrendőrség Budapesti főkapitányságának Politikai Rendészeti 
Osztálya, Kapotaffy Mária magyar rádió hírszolgálati tisztv. tanúvallomási jegyzőkönyve, Budapest, 1945. 
augusztus 25. „Tagadom azt, hogy a rádió hírszolgálati tisztviselőjének egy alkalommal, amidőn azt kérdezte 
tőlem, hogy nem-e unom ezeket az uszító hírmagyarázatokat, azt válaszoltam volna: »nekem ki van osztva 
minden napra kb. 1000 zsidó, akiket meg kell semmisítenem, de ha elfáradok, akkor egy párat életbe hagyok«. 
Ellenben nem tagadom, hogy ilyen értelemben s erről a kérdésről volt szó valóban közöttünk, azonban emlé-
kezetem szerint én ezt nem magamra vonatkozólag mondottam, hanem más újságíró társamnak »humoros« 
megjegyzését továbbítottam.” ÁBTL 319.V-129749, Magyar Államrendőrség Budapesti Főkapitányságának 
Politikai és Rendészeti Osztálya, Gyanúsított kihallgatásáról jegyzőkönyv, Budapest, 1945. szeptember 7.

54  BFL XXV. fondfőcs. 1. f. a, állag. Nb. IV. 3039/1945/9 Jegyzőkönyv, készült háborús bűntett miatt Dövényi 
Nagy Lajos ellen indított bűnügyben budapesti népbíróságnál, Budapesten, 1945. október hó 13 napján tar-
tott folytatólagos nyilvános tárgyalásán.

55  ÁBTL 319.V-129749, Dövényi Nagy Lajos iratai, 1945. szeptember 21.
56  SIMON, [kézirat], 10. Kolosváry-Borcsa Mihályt 1944. április 15-én Horthy Miklós kormányzó nevezte ki 

államtitkár-kormánybiztosnak. A kinevezése korlátlan hatalmat adott a kezébe a sajtó, a rádió, a könyvkiadás 
és a külföldi hírszolgálat működése felett. 
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irányvonalnak megfelelő működési pályára állítsa.57 A színház küldetését így fogalmazta meg: 
„[…] a kisembernek olyan színházat adjunk, amely megfelel lelkületének, és amely a szükséges 
irodalmi és művészi szempontokon felül újjászülető korunk nagy és nemzetmentő eszméinek is 
szolgálatában áll.”58 A messze mutató tervekhez illő megnyitó előadást kívántak színpadra vinni. 
A választás Kádár Lajos és Solymosi István „felvilágosító tendenciájú antiszemita darabjára” az 
„Áratlanok?”-ra esett. Dövényi Nagy vette gondozásába a művet, az átdolgozás célja az elérni 
kívánt uszító hatás növelése, a mondanivaló aktualizálása volt.59

A szerzőpáros a premier előtt közel egy évtizeddel írták meg művüket. Endre László, Pest 
vármegye alispánja annak idején azonnal felkarolta őket. A vidéki helyszíneken turnézó 
Faluszínpad közel félszáz községben be is mutatta az „Ártatlanok?”-at.60A fővárosi premierre 
már korábban is voltak erőteljes törekvések, szintén Endre kezdeményezésére a Vasúti és 
Hajózási Klubban akarták eljátszani a darabot, de az akkori cenzúra ezt megakadályozta, a 
főpróba után, közvetlen a bemutató előtt jött a tiltó végzés magától Keresztes-Fischer Ferenc 
belügyminisztertől. 

A darab valós történeten, egy fegyelmi eljárás és bűnügyi nyomozás hiteles adatain 
alapszik, a szerzők állítólag a pesti vármegyeházán lévő közigazgatási iratokban bukkantak rá 
az eseménysor magjára és azokra a kiskunsági faluban élő személyekre, akikről a szereplőket 
mintázták.61 A történet szerint éppen bíróválasztásra készülnek, a jelöltekkel és támogatóik 
közötti vetélkedéssel párhuzamosan a falut váltókkal sakkban tartó ortodox zsidó szatócs és 
köre, valamint az üzelmeiket leleplezni igyekvő ellenfeleik között is dúl a harc. Természetesen 
a darab végén győzedelmeskedik az igazság, és a zsidók megkapják méltó büntetésüket.

Gajdó Tamás a Madách Színház történetével foglalkozó dolgozatában azt írja, hogy az 
előadás amellett, hogy nyílt uszítás volt, a népszínmű legjobb hagyományait is meggyalázta. 
Felléptettek benne rabbit, zsidóságát tagadó, zsidózó bérlőt, a zsidók ármánykodásába 
belepusztuló parasztembert. Ezzel az idilli falu képét azokkal a szereplőkkel romboltatták szét, 
akik a legtöbb népszínműben pozitív szerepet játszottak.62 

57  Cselle rövid ideig tartó vidéki színészkedés után 1936-tól Budapesten az Országos Színészegyesületben tevé-
kenykedett, s 1939-ben lett a Kamara főtitkára. GAJDÓ, 2012.

58  GAJDÓ, 2012.
59  SAÁD 1944. június 24., Az Ország, „Ennek a vérgőzös hangulatú idők vezérének, Endre Lászlónak mindez 

kevés. És sajtó, rádió mellett szüksége van színházra is. Keres és megtalálja, amit jónak talál azután céljainak, 
Kádár Lajos: „Ártatlanok” című színművét. Azonban így kevés, át kell dolgozni, kire másra is eshet a választás, 
mint Dövényire?...Dövényinek hízeleg a magyar közélet „nagy férfinak” választása és elvállalja. Megrendezi 
Endre, Kiss Ferenc és Práger társaságában.” BFL XXV. fondfőcs. 1. f. a, állag, Magyar Államrendőrség Bu-
dapesti főkapitányságának Politikai Rendészeti Osztálya, Jelentés Dövényi Nagy Lajos háborús és népellenes 
bűncselekményei tárgyában, Budapest, 1945. augusztus 31.

60  1940-ben Kispesten mutatták be a színdarabot, itt az a Tompa Béla volt az igazgató, aki egyben a főszerepet 
is játszotta. Vádirat az „Ártatlanok?” szerzője és főszereplői ellen Az uszító színdarab minden szereplője ellen 
kiterjesztették a nyomozást. Szabadság, 1945. június 18. és A „Magyar Jud Süss” a Faluszínpad pesti bemutat-
kozó műsorán. Esti Újság, 1941. március 24.

61  „[…] véresen igaz minden mondata, s aki valaha élt vidéken, az tudja, hogy a látszólag jelentéktelen kis vidéki 
butikok körül fonódó titokzatos szálak a legerősebb pillérei a zsidóság erejének,, mert az egyszerű népet így, 
ezzel a primitív eszközzel forgatták ki rövid pár évtized alatt a galíciai hordák. Így húzták ki a földet, meg a 
házat a gazdák és a zsellérek alól s így keletkeztek azok a mamutvagyonok, amelyeket most a számonkérésnél 
olyan ámulva nézünk.” Ártatlanok? A Madách Színház megnyitása. Esti Újság, 1944. június 16.

62  GAJDÓ, 2012.
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Több sajtóorgánum is figyelemmel kísérte az „Ártatlanok?” újbóli felbukkanását.63 Az egyik 
cikkíró szerint a darabot körülölelő izgatott várakozás teljesen jogos volt, mert végre a nézők 
addig soha nem tapasztalt nyíltsággal és kertelés nélkül hallhattak a zsidókérdésről. Kádárt és 
Solymosit azért is méltatták, mert akkor írták meg darabjukat, amikor a téma feszegetése még 
nem kis veszélyt jelenlett számukra. Így a szerzőpárost senki sem vádolhatja meg azzal, hogy 
tettükkel a hivatalosan támogatott irányvonalat kívánták volna meglovagolni.64

Az Ország szerint a bemutatót tiltakozó és fenyegető, névtelen levelek sora előzte meg, ám 
Csellét nem tudták eltántorítani. A színészek mellett nem kímélték a darab átíróját sem. A 
lapok szerint Dövényit három nappal a premier előtt egy ismeretlen nő hívta fel telefonon, aki 
megjósolta neki, hogy a darab huszonötödik előadását nem fogja megélni, mert akasztófára 
kerül mindazokkal együtt, akik ennek a drámának a színre hozásában közreműködtek.65 Az 
állítólagos levelek a zsidók elleni hangulat megalapozásának legfontosabb eszközei lettek, a darab 
stílusához igazodva remek táptalajt adtak az abban elhangzottak minél mélyebb befogadásához: 
„Az ember azt hinné, hogy a zsidóság most a maga gondjával-bajával van elfoglalva, és nem 
ér rá művészi eseményekkel törődni. Mondjuk – a holnapja izgatja – úgy látszik, nincs így, s 
a pesti polgárok, akik legfeljebb hallották eddig, hogy az ország bizonyos városaiban gettóba 
szorították már fajrokonaikat, még mindig reménykednek. Sőt olyan hatalomnak érzik 
magukat, amelynek hamarosan módjában lesz akasztófát ácsoltatni mindazok számára, akik 
kedve ellenére cselekedtek. Nem sajnáljuk a költséget és a fáradtságot a telefonra, a levélírásra, 
s kevésbé bátor emberek tényleg meghökkenhetnének az ótestamentumi szenvedélynek és 
bosszúvágynak ekkora mértékén.”66

A június 16-ai bemutató eseményszámba ment, az Esti Újság szerint a színház zsúfoltságig 
megtelt, a közönség tombolt, a taps sokszor megszakította az előadást. A nézőtéren foglalt 
helyet a vezető politikusok közül Jaross Andor, Endre László, Baky László és még sokan 
mások.67 A népbíróságon így emlékezett vissza Dövényi a darab hatására: „A darabnak nagy 
közönségsikere volt és tudomásom van arról, hogy a távozó közönség »a magyar Jud Süss« /a 
köztudat így nevezte el/ előadásait mindenkor gyűlölködésnek és izgalmának hangos kifejezése 
mellett hagyta el.”68

63  „Érdekes ízű színházi esemény ez a darab […] Éppen azon a színpadon szólal meg ez a zsidóság igazi arculatát 
bemutató falusi dráma, ahonnét az utóbbi időben szinte egyedül kapta meg a budapesti zsidóság azt a bizonyos 
vitamint, ahol töményen érezhette a maga szellemi befolyásának egész nagyságát […] Most estéről-estére két 
zsidó generáció harca pereg le a nézők előtt ugyanott, ahol Várkonyi Zoltán ágált, s a Pirandello-darabban, a 
Néróban, a Potemkinben a nézőtér felé fordulva közölt bizonyos célzatossággal egyet s mást a családian össze-
verődő publikummal.” Ártatlanok? Az Ország, 1944. június 17.

64  SAÁD 1944. június 24, Az Ország. „Valami rosszul értelmezett humanizmus nevében nekünk csak még védekez-
nünk sem volt szabad, a zsidóság fojtogató, mindent behálózó gerillaharca elé azonban nem állított sorompót 
senki. Aki felemelte szavát, azt lehurrogták, mint izgága akarnokot és haladt minden a csendes rothadás, a 
társadalmi lezüllés felé.” Ártatlanok? A Madách Színház megnyitása. Esti Újság, 1944. június 16.

65  A jóslat nem teljesedett be: a darab 136-szor volt látható a színpadon, június közepétől október közepéig, Dövé-
nyi jóval a szerzők és szereplők ellen benyújtott vádirat után került a rendőrség kezébe, akasztófára pedig soha. 
Vádirat az „Ártatlanok?” szerzője és főszereplői ellen Az uszító színdarab minden szereplője ellen kiterjesztették 
a nyomozást. Szabadság, 1945. június 18.

66  Ártatlanok? Az Ország, 1944. június 17.
67  Az „Ártatlanok?” bemutatója. Esti Újság, 1944. június 17.
68  BFL XXV. fondfőcs. 1. f. a, állag. N 9529/45. Dövényi Nagy Lajos ügye, irat a Népbírósághoz, 1945. szep-

tember 11.



-T[˟�;bnbIL ������VanZ

I I I  2 4  I I I

Maga Dövényi is megszólalt a darab kapcsán, úgy nyilatkozott, a történet „igen hatásosan, 
jellemzően és minden túlzástól mentesen mutatja be a zsidóságnak azokat a bűneit, amelyek 
ellen teljes joggal feltámadt a magyar nép.”69 A szerzőpáros munkáját méltatta, a sajátját 
azonban nem részletezte: „Erőteljes iránydráma, amelynek szerkezete, felépítése és jellemei 
ehhez a követelményhez igazodnak. Ennek megfelelően már kezdetben készen kapja a közönség 
a jellemeket, amelyek azonban a cselekmény folyamán egyenes vonalban fejlődnek ki azon az 
úton, amelyen megindultak. Nem kitalált dolgok azok az események, amelyek leperegnek a 
színpadon, nem két író fantáziájából születtek meg, akik minden jellegzetes zsidó tulajdonsággal 
igyekeztek elhalmozni a darab zsidó szereplőit, maga a valóság az, sűrítve és dramatizálva. Az 
én munkám arra szorítkozott, hogy egységbe formáljam a cselekményt.”70

Míg Dövényi a részvételét kicsinyíteni igyekezett, addig Bánhídi László színész azt állította, 
hogy az „Ártatlanok?” felújított próbáin Dövényi a rendező Kiss Ferencnek a minél erősebb 
antiszemita hatás elérése érdekében sok tanácsot, útbaigazítást adott.71 Iványi Torkos Zoltán 
színész szintén megerősítette, hogy Dövényi aktív résztvevője volt a próbáknak, ahol gyengének 
találta a játékot, ott egyszerűen megállította.72 A Népbíróság négy jelenetről állapította meg, 
hogy Dövényi átírta azokat, emellett asszisztálása a stiláris és technikai változtatásokra is 
kiterjedt.73 

A Szabadság 1945. június 18-i száma számolt be az „Ártatlanok?” szerzői és szereplői ellen 
benyújtott vádiratról. Eszerint bűnvádi eljárás indult Kádár Lajos író, Tompa Béla, színész-
igazgató, valamint Bánhídi László színész ellen, akiket a népügyészség népellenes cselekménnyel 
vádolt meg. Az „érdekes bűnügy” szeptember 3-i tárgyalásán Kádár védekezésében elhangzott, 
hogy a darab átírására tudta nélkül került sor, mikor bement a próbára, a látottaktól és 
hallottaktól teljesen kétségbe esett.74 A bíróság ezt a védekezést azonban nem fogadta el, 
hivatkozva többek között arra, hogy Kádár aggályai nem lehettek annyira erősek, hiszen semmi 
kivetnivalót nem talált például abban, hogy közreműködéséért a neki járó honoráriumot 
maradéktalanul felvegye.75

Sajnos nem derül ki egyértelműen, hogy Dövényi átdolgozása milyen mértékű változtatásokat 
eredményezett a darabon. Azt azonban megállapíthatjuk, hogy hatásában valószínűleg tényleg 
fontos lehetett a bemutató, és nemcsak a népbíróságon túlozták el a szerepét. Ez már a sűrű 

69  Dövényi ezen kijelentését a Népbíróság is idézi azon állítása megcáfolásául, mely szerint nem számolt uszí-
tásának következményeivel. BFL XXV. fondfőcs. 1. f. a, állag. N 9529/45. Dövényi Nagy Lajos ügye, irat a 
Népbírósághoz, 1945. szeptember 11.

70  Dövényi Nagy Lajos beszél az „Ártatlanok?”-ról. Esti Újság, 1944. június 13.
71  BFL XXV. fondfőcs. 1. f. a, állag. Bánhídi László színész tanúvallomási jegyzőkönyve, Budapest, 1945. augusz-

tus 21.
72  BFL XXV. fondfőcs. 1. f. a, állag. Iványi Torkos Zoltán színész tanúvallomási jegyzőkönyve, Budapest, 1945. 

augusztus 22.
73  BFL XXV. fondfőcs. 1. f. a, állag. Jegyzőkönyv, készült 1945. szeptember 15-én, a Budapesti Népügyészségen 

Markó u. 27. sz. fszint 15. alatt reggel 10 órakor Dövényi Nagy Lajos újságíró ügyében.
74  „Véleményem szerint a Dövényi által átírt darab a legszörnyűségesebb tüntetéseket váltotta ki, az aljasabb ösz-

tönöket bírók körében. Alkalmas volt a legszélsőségesebb érzelmek kifejlesztésére, még a középosztály kevésbé 
képzett rétegében is. Meggyőződésem, hogy uszító és hiúsági célzattal írta nekik át.” – vallotta az ekkor már 
szintén letartóztatásban lévő és nyilván a saját helyzetén javítani igyekvő Kádár. BFL XXV. fondfőcs. 1. f. a, 
állag, Magyar Államrendőrség Budapesti főkapitányságának Politikai Rendészeti Osztálya, Kádár Lajos író 
tanúvallomási jegyzőkönyve, Budapest, 1945. augusztus 24.

75  Vádirat az „Ártatlanok?” szerzője és főszereplői ellen Az uszító színdarab minden szereplője ellen kiterjesztették 
a nyomozást. Szabadság, 1945. június 18.
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sajtómegjelenésekből is sejthető. Ez volt Budapesten az egyetlen nyíltan uszító propaganda-
színjáték, melyet szélsőjobboldali, nyilas színészek közreműködésével mutattak be. Gajdó 
Tamás kutatása nyomán megtudhatjuk, hogy a Cselle-féle Madách Színház főkönyve 
sértetlen maradt Budapest ostromakor, a háború után a régi bejegyzések lapjait behajtották s 
összekapcsozták: „Úgy vélték, ezzel a gesztussal a magyar színháztörténet legszégyenteljesebb 
korszakát örökre e lapok közé zárták.”76

Mindemellett Dövényi a filmes szakmába is meghívást kapott. Felkérték, legyen a Marschalkó 
Lajos: Tiszaeszlár című műve alapján készülő dokumentumfilm egyik forgatókönyvírója.77 A 
könyv 1944. február végén jelent meg, a megfilmesítés munkálatait azonban megakasztották 
a kedvezőtlen háborús fejlemények. Mindenesetre a tény, mely szerint Dövényit is bevonták 
a „nagy mű” megírásába, fontosságát húzza alá. Mindez pedig tovább bizonyítja, hogy a 
szélsőjobboldali értelmiség köreiben jól csengő-, a közönség soraiban pedig húzónévnek 
számított.78 

Dövényi, a vádlott

Dövényi a vár körüli harcokban megsebesült és február 12-én hadifogságba esett. Az oroszok elő-
ször Sóskútra vitték, de mivel orvosi kezelésre szorult, visszahozták a budai Pajor szanatóriumba. 
Itt látván, hogy személyazonosságot nem ellenőrizik, hamis nevet mondott, így kapott Berecz 
Lajos névre szóló papírokat. Július elejéig állt gyógykezelés alatt, majd átadták a Vöröskeresztnek, 
melyen keresztül a ceglédi hadikórházba került, innen pedig végül gyógyultan elbocsájtották.

Ezután a Dunántúlon bujkált, külsejét elváltoztatta, szakállt, bajuszt növesztett. A szerencse 
augusztus elején pártolt el mellőle, ekkor a Siófok melletti Jód pusztán egy katonai járőr 
felismerte őt és elfogta, augusztus 11-én pedig már ismét a fővárosban volt, egészen pontosan 
az Andrássy út 60-ban, ahonnan később a Markó utcai fegyházba szállították.79 

Dövényi kézre kerülése és pere nagy sajtóvisszhangot váltott ki, már jóval a tárgyalás előtt 
megkezdődött a hangulatkeltés. Mint minden háborús bűnös, ő is nagy érdeklődésre tartott 
számot a nyilvánosság részéről. A cikkek a meghunyászkodó, gyáva, lerongyolódott Dövényit 
állították szembe az egykori felfuvalkodott, nyegle kávéházi figurával, a tollforgatók szívesen 
élcelődtek megváltozott külsején. Nem hallunk azonban a vádpontokról, a bíróságon felidézett 
cselekményekről, a cikkek írói szubjektív, eltúlzott és érzelmektől túlfűtött tudósítást adtak „a 
nyilasok egyik legveszedelmesebb és legaljasabb sajtóhulligánjáról”, a lényegről pedig teljesen 
megfeledkeztek. Céljuk egyértelműen nem a tájékoztatás, hanem a propaganda volt, viszont 
a tudósítások információt adnak arról a képről, amelyet a felelősségre vonók igyekeztek 
Dövényiről megfesteni.80

76  GAJDÓ, 2012.
77  „Az Árpád film vezetői ugyanis, igen helyesen, ragaszkodnak ahhoz, hogy a „Tiszaeszlárból” olyan film legyen, 

amely méltóképpen tárja fel a magyarság és zsidóság örök harcát, ellentétét és megmutatja, hogy miképpen né-
mították el az igazságot. A magyarság ugyanis Tiszaeszlárnál veszített csatát a zsidósággal szemben és Schwartz 
Salamontól, a véres kezű saktertől egyenesen vezetett az út Szamuely Tiborig. A forgatókönyv írását már 
megkezdte Patkós György és Dövényi Nagy Lajos, akik nagyon szép, de szerfelett nehéz feladatot vállaltak. 
Rengeteg epizódszereplőt kell mozgatniuk és meg kell teremteniük egy filmet, amelyben tulajdonképpen nincs 
erkölcsi igazságszolgáltatás. Az eddigi tervek alapján azonban állíthatom, hogy úgy az igazság, mint nagyvona-
lúság szempontjából a Tiszaeszlár kiemelkedő magyar film lesz.”

78  Hogyan jutott el a tiszaeszlári nagy per a filmig? Beszélgetés Marschalkó Lajossal. Magyar film, 1944. június 1.
79  SIMON [kézirat], 10–11. 
80  SIMON [kézirat], 17.
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Először augusztus 25-én hallgatták ki mint háborús és népellenes bűnöst. Ekkor származását, 
családi hátterét illetően többször is elhangzott, hogy már gyermekkorában antiszemita hatások 
érték, amelyek tanulmányai alatt csak tovább erősödtek. Sajtótevékenységét boncolgatása közben 
az Új Magyarság, a Magyar Futár zsidóellenes és a Kitartás buzdító cikkei kerültek szóba, irodalmi 
munkássága tekintetében pedig a „Tarnopolból indult el…” és a „Kaganovicsok” című regényeit 
hozták fel ellene, természetesen 1944-es, rádiós szerepvállalása is terhelő bizonyítékul szolgált.

Dövényi a németbarát cikkeit illetően elmondta, írásainak súlyával és következményeivel 
tisztában volt, hozzáállását és következtetéseit a hozzá eljutó, csak a németektől és támogatóiktól 
érkező információk egyoldalúságával magyarázta. Magatartását az újságírók emiatt gyávának, 
saját múltját, korábbi barátait, pályájának egyengetőit megtagadónak minősítettek. Továbbá 
elmondta, hogy a Harmadik Birodalom győzelmétől Európában egy új szociális rend felállását 
várta. A németek oldalán látta biztosítottnak Magyarország jövőjét, ezzel szemben a szovjet, 
vagy angolszász győzelmet végzetesnek ítélte meg. Ezért az utolsó órákig kitartott a német 
háborús célok propagálása mellett. Cikkeiről tudta, sokszor kegyetlenkedésekre buzdítottak, 
de a németek imádata annyira elvakította, hogy egyszerűen nem vette észre a hadiszerencse 
megfordulását, az orosz sikereket csak átmenetinek tartotta. Biztos volt benne, kivívható a német 
győzelem, ezért érezte kötelességének, hogy hozzájáruljon a lakosság háborús erőfeszítéseinek 
végsőkig történő fokozásához.81

A zsidóság elleni fellépését szintén következetes és tudatos lépésként írta le.82 Védekezését 
itt félreértettségére hegyezte ki, azt állította, szándéka más volt eredetileg, mint amit végül 
közvetített. A zsidóságról úgy gondolta, valóban megfékezésre szorul és „látván ennek a fajnak 
az életét közelebbről” még inkább igazoltnak látta vélekedését. Szerinte e csoport tagjai nem 
képesek alkalmazkodni, kivéve, ha a vagyonszerzése a tét, mert akkor céljuk elérése érdekében 
nem válogatnak az eszközökben. Ez az állapot pedig veszélyes az ország lakosságára és emiatt 
tarthatatlan is.83 De a zsidóság alatt csak az ortodox zsidóságot értette, a „Tarnopol”-t is kizárólag 
az asszimilálatlan zsidóság ellen írta, azonban, mint mondta, ezt a regény soraival nem tudta 
alátámasztani: „Tudatában voltam annak, hogy Hitler több ízben kijelentette, hogy többek 
között célja az, hogy az európai zsidóságot teljesen kiirtsa. Ebből kifolyólag tisztában kellett 
lennem azzal, hogy a zsidóellenes uszításnak, mely regényemben kifejezésre jutott, milyen 
messzemenő következménye lehet a magyarországi zsidóság tragédiájának előidézésében.”84

81  ÁBTL 319.V-129749, Jegyzőkönyv Dövényi Nagy Lajos gyanúsított kihallgatásáról. Budapest, 1945. szep-
tember 7.

82  Az antiszemitizmus vádjára hegyezte ki – érthető módon – a személyesen is érintett szerző, György Endre az 
Új Életben napvilágot látott cikkét. Dövényi leírása itt a legteljesebb, jól látszik, milyennek látták és akarták 
láttatni őt: „Dövényi Nagy Lajos, ez a sötét lelkű sajtóbriganti is arra hivatkozik, hogy a legjobb barátja is zsidó 
volt. Ennek a növényi, fövényi vagy dövényi Nagynak az uszítása olyan lobot vetett, hogy lángja az égig ért. 
Nem ismertem őt »virágjában«, de átkos működésének hatását a bőrömön észleltem. Uszításának eredménye, 
hogy a német pokolba hurcoltak. Ügyének tárgyalásán láttam először […] „Ez az elkésett szánom-bánom 
semmit sem ér. Hiszen, ha Döv. Nagy úr, a monoklis selyemfiú és sajtóbetyár egyet vakkantott az újságjában, 
a követői, esküdt hívei másnap már megpofoztak, puskatussal ütlegeltek engem, vagy más munkaszolgálatost, 
internáltak, deportálandót. Pofoztak és belénk döfték a kést, a tört, a szuronyt […]” GYÖRGY Endre 1946. 
július 25., Új Élet

83  BFL XXV. fondfőcs. 1. f. a, állag. Jegyzőkönyv, készült Budapesten 1945. évi augusztus hónap 25. napján, 
délelőtt 10 órakor Dövényi Nagy Lajos gyanúsított háborús és népellenes bűnös kihallgatása alkalmával. A 
Magyar Nemzet is igyekszik nevetségessé és szánalmassá tenni a vádlottat: „A zsidókérdéssel kapcsolatban 
kijelentette – a hallgatóság nagy derültségére – hogy az asszimiláns zsidósággal szemben mindig igen liberális 
volt.” Dövényi Nagy Lajos a Népbíróság előtt. Magyar Nemzet, 1945. október 13.

84  ÁBTL 319.V-129749, Jegyzőkönyv Dövényi Nagy Lajos gyanúsított kihallgatásáról. Budapest, 1945. szeptember 7.
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A politikai rendőrség összesen 14 tanút hallgatott ki, ebből 13-at augusztus 21–25. között, 
az utolsót pedig egy hónappal később. Foglalkozásukat tekintve legtöbbjük újságíró, összesen 
öt fő, hárman a rádiónál kerültek kapcsolatba Dövényivel, ketten írók, ketten színészek voltak. 
Bánhídi László és Iványi Torkos Zoltán, valamint az írók közül Kádár Lajos az „Ártatlanok?” 
ügyében vallott. Az újságírók többnyire személyes kapcsolatban álltak a vádlottat, ugyanazon 
lapnál dolgoztak. Emellett megkérdeztek még egy székesfővárosi fogalmazót, aki csak 
sajtószereplésein keresztül ismerte a vádlottat. Egy másik, MTI kötelékében dolgozó személyt 
pedig azért rendeltek be, mert munkaszolgálatosként a „Tarnopolból indult el…” regényből 
ihletet merítő keretlegények kínzásait kellett elszenvednie. Már ebből is látszik, hogy vegyes 
a felsorakozott tanúk összetétele, van, akik valóban közvetlen kapcsolatban álltak a vádlottal, 
míg mások csak közvetetten, vagy csupán hallomásból, hírből ismerték őt. Emiatt a tanúk 
értesüléseiket sok esetben nem első kézből kapták, közös ismerősöktől hallották azokat, vagy 
csak egyszerűen a „közismert volt róla” fordulatra hivatkozva adták meg az információik 
forrását. 

A vallomások abszolút negatív képet festettek Dövényiről, tevékenységét és jellemét illeően 
egyaránt. Többen kitértek arra, milyen változáson ment keresztül Dövényi. A vidéki-fővárosi, 
az ismeretlen-felkapaszkodott, az angolbarát-németbarát, a kevésbé feltűnő, szemüveges- 
jólétben élő, monoklis, kávéházi figura ellentétpárokkal írható le ez az átalakulás, ami tehát az 
életmód, személyiség, politikai beállítottság aspektusaira is kiterjedt.

Az augusztus 31-én kelt vizsgálati jegyzőkönyv az addig lefolytatott nyomozati eljárás 
fényében megállapította, hogy Dövényi tevékenységével annyira ismertté vált, hogy képes 
volt az általa megfogalmazott, háborús uszítás és felekezet elleni izgatás széles körben történő 
terjesztésére, azáltal pedig nagyban hozzájárult a háború elhúzódásához. Karrieristaként 
jelent meg, aki tetteinek súlyával tisztában volt, a cél elérése érdekében vállalt mindent, nem 
számított neki a kár, amit okozott. A Magyar Államrendőrség Budapesti főkapitányságának 
Politikai Rendészeti Osztálya által készített jelentés minden, csak nem higgadt és tárgyilagos, 
Dövényi démonizálása, szenvedélyektől nem mentes leírása nem ismer határokat és jelzőket: 
„Kihasznált mindent érvényesülése érdekében és fertőzött szellemével megragadott mindent, 
hogy agya torzszüleményeit átplántálja mindazokra, akik nem voltak elég erősek ahhoz, hogy 
saját erejükből megszabaduljanak a lélek ezen rablóitól, a Dövényi Nagy Lajosoktól. Eszközei 
a propaganda legerősebb fegyverei, a sajtó, rádió és színház voltak, ahol tudatában munkájának 
országromboló és gyilkos következményeivel, sírásói közé tartozik egy szerencsétlen nemzetnek 
és közvetlen okozója ártatlan embertömegek pusztulásának.”85

Ügyének október 12–13-i tárgyalását rendkívüli érdeklődés övezte, a kezdésre százak 
zsúfolódtak össze a Markó utcai épület előtt. A bíróság azonban csak 30 újságírót és 150 
főnyi hallgatóságot engedett be, az elégedetlenkedők megfékezésére rendőri karhatalmat kellett 
kivezényelni. Dövényit a terembe gúnyos bekiabálások közepette, fogházőrök sorfala között 
vezették be, bent pedig két fegyveres óvta őt a feldühödött tömegtől.86

Míg ő az antiszemitizmus vádját igyekezett tompítani, addig ezzel ellentétes módon próbálta 
az enyhébb büntetés kiszabását elérni a kirendelt védőügyvéd, Dr. Kozelitz Árpád. Ő arra 
törekedett, Dövényi munkásságát alapvetően éppen, hogy annak antiszemita jellegére hegyezzék 

85  BFL XXV. fondfőcs. 1. f. a, állag. Jelentés Dövényi Nagy Lajos háborús és népellenes bűncselekményei tárgyá-
ban, Budapest, 1945. augusztus 31.

86  SIMON [kézirat], 13. A Szabadságból tudjuk meg, hogy a Markó utcai törvényszék épületének folyosóját nagy 
tömeg lepte el október 13-a reggelén. A terembe be nem jutók a folyosóról kiabáltak be: „Tarnopolból indultál 
el és ide jutottál!”. Megkezdte a Népbíróság Dövényi Nagy Lajos bűnperének tárgyalását. Szombaton hirdet-
nek ítéletet a „Tarnopolból indult el…” és az „Ártatlanok” szerzője ügyében. Szabadság, 1945. október 13.
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ki és ne a háborús uszítás kerüljön a középpontba. Ugyanis ha a népellenes bűncselekményt 
tartják meghatározónak az ítélethozók, akkor még összbüntetésként sem szabhat ki halálos 
ítéletet.

Ez a próbálkozás nem járt sikerrel, ugyanis a népbíróság háborús és népellenes bűntettben 
egyaránt bűnösnek találta Dövényit, főbüntetésként kötél általi halálra, emellett hivatalvesztésre, 
politikai jogai gyakorlatának felfüggesztésére ítélték.87 A vádlott védekezésére, mely szerint 
nacionalista eszmék vezették antiszemita propagandáját, amely csak a bevándorolt zsidók ellen 
irányult, úgy reagáltak, hogy a nacionalizmusa csak cégérként szolgált számára, célja a németek 
kiszolgálása volt. Enyhítő körülményként egyet sem fogadott el a bíróság, egyedül azt, hogy 
Dövényi, még ha bujkálva is, de az országban maradt, illetve, ha még magát mentegetve is, de 
beismerő nyilatkozatot tett.88

Az utolsó szó jogán kegyelmet kért, erről már zárt tárgyaláson hoztak döntést. A népügyész 
a halálra ítéltet kegyelemre méltónak tartotta, mert „saját személyében nem volt sem tettes, 
sem részese emberek kivégzésében vagy törvénytelen megkínzásában”, a tárgyaláson tanúsított 
magaviseletét megbánónak nevezték, megállapították, hogy mindez és „egyszerű származása” 
méltóvá teszik Dövényit a kegyelemre.89 A Nemzeti Főtanács 1946. január 7-án helyt adott a 
kérelmének, a büntetés enyhítését Veres Péter közbenjárásának tudták be. A határozathozatali 
tárgyalás azonban elmaradt, mert a gyűjtőben tífuszjárvány tört ki, a karantént február 
elején oldották fel, ezért a tárgyalást március 13-ra tűzték ki, ahol az ítéletet életfogytig tartó 
kényszermunkára változtatták.90 

Befejezés

A háborús bűnösök nemcsak a tárgyalóteremben voltak érdekesek a sajtó munkatársai számára, 
hanem a cellájukban is. A zsurnaliszták sorra kértek és kaptak engedélyt a gyűjtőfogházba való 
bebocsájtásra, így készült el többek között Szirmai Rezső: Fasiszta lelkek, Kelemen István: In-
terjú a rács mögött című interjúsorozata. Előbbi összeállításban Dövényi is szerepel. Ez a leírás 
sem mentes az emocionális kilengésektől és a propagandaszólamoktól, ám a lapokkal ellentét-
ben a szerzők ezúttal megpróbáltak a motivációkra, indíttatásokra is fényt deríteni. Szirmai in-
terjús kötetében kiegyensúlyozott, tiszta gondolkodású emberként írta le Dövényit, akin csak 
egy-egy hangsúlyában, hirtelen mozdulatában lehet érezni „egy halálraítélt ember rémületét és 
reménykedését”. A publicistákhoz hasonlóan ő i nagy átalakulásában kereste indítékait: „Gyer-
mekkorában orvos és pap szeretett volna lenni. Az embergyógyítás és az emberszolidaritás mes-
terségei jártak a fejében és az emberirtás és az embervadítás publicistája lett. Olyan hosszú utat 
tett meg lelkében egyiktől a másikig, mint amilyen messze van a zsellérgyerek nyomorúsága, a 
monoklit viselő a váciuccai szabónál öltözködő dendi úrhatnám életétől.” Szirmai Rezső végül 

87  A Képes Figyelő szerint a Dövényi iránti érdeklődés nem szűnt meg a tárgyalás befejeztével sem, 1946 január-
jában is érdekelte az embereket, mi lesz az író-újságíró sorsa. A cikkíró szerint naponta tucatjával kapta a lap 
a leveleket, amelyekben a „Mi van Dövényi Nagy Lajossal?” kérdést tették fel. Mi van a halálra ítélt Dövényi 
Nagy Lajossal? Képes Figyelő, 1946. január 5. 

88  BFL XXV. fondfőcs. 1. f. a, állag, Nb. IV. 3039/1945. A budapesti népbíróság Dövényi Nagy Lajos ellen indí-
tott bűnügyben nyilvános tárgyalás alapján meghozott ítélete, 1945. október 13. 

89  BFL XXV. fondfőcs. 1. f. a, állag, Nb. IV. 3039/1945/9. Jegyzőkönyv, készült háborús bűntett miatt halálra 
ítélt Dövényi Nagy Lajos vádlott ellen indított bűnügyben budapesti népbíróságnál, Budapesten, 1945. októ-
ber hó 13 napján a kegyelem tárgyában tartott nem nyilvános ülésről.

90  BFL XXV. fondfőcs. 1. f. a, állag, Nb. IV. 3039/1945/13 sz. Jegyzőkönyv, készült háborús bűntett miatt Dö-
vényi Nagy Lajos vádlott ellen indított bűnügyben budapesti népbíróságon, Budapesten, 1946. év március hó 
13 napján tartott kegyelmi elhatározás kihirdetéséről.
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azt a következtetést vonta le, hogy Dövényi valóban a vezeklés vágya miatt maradt a Dunántú-
lon, és nem menekült társaival tovább Nyugatra.91 

Mint fentebb utaltam rá, karrierizmusa mögött a kortársak vidéki származásából fakadó 
kisebbségi komplexusát láttak. Azzal azonban nem érthetünk maradéktalanul egyet, hogy 
„pesties” életmódjával politikai nézetet is váltotta volna, hiszen már gyermekkorában 
antiszemitizmusra és kommunizmus-ellenességre nevelték otthon és az iskolában is, ez később 
csak felerősödött. Ellentmondásos figurája lehetett a magyar közéletnek. Míg az 1940-es 
évek derekára barátai, Rajniss, Milotay és Vajta társaságában, a Duna parti Negresco kávéház 
teraszán üldögélő, esténként pedig budai éttermekben és kiskorcsmákban mulató igazi 
városi figura lett, addig cikkeiben pontosan ezt az életet ítélte el, pellengérezte ki, és paraszti 
származásával hivalkodott. Ezt magyarázhatjuk őszintétlenségével, vagy azzal, hogy ideáit 
egyszerűen feláldozta az ambíció oltárán.92 

Összességében Dövényiben egy érvényesülési, kitörési vágyaktól duzzadó értelmiségit 
láthatunk, aki igyekezett a tőle befolyásosabb kollégáival kapcsolatba kerülni és ebből sikert, 
karriert kovácsolni magának, ugyanakkor saját korlátaival is küszködött, hátrányosnak élte meg 
hátterét, indulását és kevesebbnek látta lehetőségeit, ezen érzések talán még inkább cselekvésre 
buzdították a vágyott célok elérése érdekében. Hogy ennek az elmozdulásnak az ideológiaváltás 
is oka volt-e, vagy – ahogy azt felemlegetik ellene – minden lépését elvtelen karrierizmusa 
mozgatta, nehéz lenne megmondani. Szinte mindent beismert, azt vallotta, megbánta, 
hogy megírta a „Tarnopol”-t, hogy hitt Rajnisséknak és hagyta, hogy magával rántsák őt. 
Minderről azonban a népbíróságon, vagy a cellájában beszélt a vele készített interjúban, így 
erős forráskritikával fogadhatjuk az általa tanúsított megbánást.
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