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veszprémy LászLó bernát

A Másik lEnDVAi
lEnDVAi istVán PUBlicisztikáJA 1936 és 1944 között

Míg Bajcsy-zsilinszky Endre emlékezetét – kellő torzítások után – kisajátította a szo-
cialista történetírás, addig lendvai istván ébredő költő, fajvédő politikus, végül pe -
dig jobboldali nyilasellenes író és nemzeti mártír örökségét elhallgatta. Hogy lendvai 
ezzel jól járt-e, vagy rosszul: nehéz kérdés. Ahányszor – egyébként kevés alkalom-
mal – említik a szocialista történelemkönyvekben, az egyszerű sablonjelzőkkel és 
személyeskedésekkel intézik el őt: tehetségtelen költő, részeges politikus és dühöngő 
pogromista.1 kétségtelen, hogy lendvai korai tevékenységét minimum a szélsőséges 
antiszemitizmus jellemezte, és ahogy azt alábbi tanulmányomban is kifejtem, zsidó-
ellenességéből vajmi kevéssé engedett későbbi évei során. Azonban lendvai istván 
életútja értelmezhetetlen nyilasellenes publicisztikájának feltárása nélkül, amelyre 
korábban a szakirodalom sajnos nem tett kísérletet.2 külön probléma, hogy míg 
lendvai a fajvédő beszédeit és cikkeit gondosan publikálta, addig nomád álnéven írt 
náci- és nyilasellenes leveleiből mindössze egy rövid válogatást adott ki 1942-ben.3 
1942 ősze és ’44 tavasza között írt cikkei azonban végképp feltáratlanok.

1 Az ellenforradalmi rendszer baloldali sajtójáról, 1919–1932. szerk.: MárkUs lászló – Vásár-
HElyi Miklós. Budapest, Múosz, 1975. 74. (tehetségtelenség vádja); A Horthy-korszak rövid 
önéletrajza. szerk. ligEti Vilma. Budapest: Művelt nép, 1953. 169–170. (részegesség vádja); Bá -
rány ferenc: Az antiszemitizmus szerepe a szélsőjobboldali diákmozgalomban (1919–1921). Tudo-
 mányos szocializmus füzetek, 8 (1971). 32. 

2 lendvai – ha nem is munkásságának, de – gondolkodásának eddigi legteljesebb feldolgozásáért lásd: 
gyUrgyák János: Magyar fajvédők. Budapest, osiris, 2012. 155–-167. Ez a munka azonban elsősor-
ban lendvai ’20-as évekbeli cikkeit elemzi, és mindössze egy lábjegyzetben tesz említést nyilasellenes 
írásairól (166., 28. lábjegyzet). Ugyanez mondható el a következő tanulmányról: B. Bernát istván: 
katolicizmus és nacionalizmus. lendvai istván a húszas években. Világosság, 1985/10. 629–634. 

3 Nomád leveleiből. Budapest, linea, 1942. A könyv teljes egészében megtekinthető: http://mtda-
portal.extra.hu/books/lendvai_istvan_nomad_leveleibol.pdf (letöltés: 2017. február 2.). gyurgyák 
János már idézett lábjegyzetében említést tesz egy Nomád levelei c. 1944-es, második válogatásról, 
ez azonban egyetlen magyar könyvtár állományában sincs meg, és egyetlen bibliográfiai gyűjte-
ményben sem fellelhető. lendvai minden írását erősen hirdették a lapok, melyekbe írt (lásd pl.: 
nomád levelei. Szabadság, 1942. szeptember 11. 4.), ilyen reklámot azonban nem találtam a kérdé-
ses második válogatásról. gyanítom tehát, hogy ez a ’44-es válogatás nem jelent meg. tudni lehet, 
hogy lendvai megbízást kapott 1943 tavaszán egy Deák ferenc-életrajz megírására is; ennek a kéz-
iratnak a sorsa hasonlóképp ismeretlen. A megbízásról lásd: nomád levele a biztos mentségről. Mai 
Nap, 1943. május 31. 2. 
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noha korántsem lehet egyenes vonalat húzni a húszas évek fajvédői, illetve a har-
mincas-negyvenes évek nemzetiszocialistái és nyilasai között, mégis fontos kérdés, 
hogy lendvai istván mely ponton kezdett kritikusan viszonyulni korábbi radikális 
jobboldali közösségéhez, illetve milyen okból került először a náciellenes nemzeti 
radikálisok, majd a szociáldemokrácia közelébe. Míg más, korábban radikális jobb-
oldali írók és közszereplők esetében ez az időszak már a húszas évek eleje, addig 
lendvainál az erre utaló jelek először csak a húszas évek legvégén találhatóak (ami 
érthető, hiszen 1923-tól ’26-ig fajvédő parlamenti képviselő volt). ráadásul Bajcsy-
zsilinszky Endre esetében elfogadott tétel, hogy német- és svábellenes érzülete okán 
is náciellenes nézeteket képviselt; a lehner néven született lendvai maga is osztrák 
származású volt, írásaiban és verseiben pedig egy mély belső konfliktus világlik ki 
német eredetével kapcsolatban. szintúgy fontos tisztázni, hogy nézetei mennyiben 
egyeztek meg az ugyanekkor náciellenes éllel dolgozó nemzeti radikális politikusok 
és írók nézeteivel, illetve, hogy expolitikusként és publicistaként milyen alternatívá-
kat keresett a nyilasok által erőltetett nemzetiszocialista berendezkedés helyett. 
tanulmányomban mindezen kérdésekre keresek választ, lehetőleg lendvai korábban 
nem elemzett írásaiból idézve.

lendvai istván saját nyilasellenes tevékenységének kezdetét 1936-ra teszi, amikor 
megkezdte Szellemi honvédelem c. cikksorozatának publikálását a konzervatív, Pethő 
sándor által alapított Magyar Nemzet hasábjain – a jobboldali demagógiát kritizáló 
cikkek rövid úton kivívták a nyilas lapok haragját, és ezzel biztosították is lendvai 
rovatának állandó helyét a lapban.4 Egyesek feltételezték, hogy lendvai azért vette 
fel a Nomád írói nevet, mert nyilas lapok az engedélye nélkül közölték régi antisze-
mita írásait, és el akart távolodni egykori munkásságától,5 mások szerint pedig 
gömbös gyulától kölcsönözte a szót.6 Ezeknél valószínűbb, hogy lendvai saját ma -
gyarázata megfelel a valóságnak: Nomád leveleiből című 1942-es könyvének elősza-
 va szerint, annak ellenére, hogy nézetei mindig konzekvensek maradtak, rengeteget 
„házalt” és „költözött” a lapok között, ezért „második kivirágzásának” találó alkotói 
szignója lehetett a nomád név.7 „Másodvirágzása” alatt egy „erős, demokratikus, 
büszke Magyarországért” való munkálkodását értette – mint írta, ezeket az értéke-

4 lEnDVAi istván: új Európa felé. Szabadság, 1942. augusztus 23. 2. Hasonló állandó jellegű 
nyilasellenes rovatok voltak még a Parragi György beszámolója a helyzetről, a Korszerű jegyzete-
ink, illetve a Nomád levelei, és a Lendvai István krónikája. Ezek a Magyar Nemzet, majd a Mai Nap 
hasábjain jelentek meg. 

5 Magyar Nemzet. 50 év. Emlékkönyv, 1938–1988. szerk.: MArtin József. Budapest, Pallas, 1989. 
105–106.

6 Lendvai István, mint Nomád című kézirat (másolat a szerző birtokában).
7 Nomád leveleiből. 4–5. 
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ket képviselte, mikor Pethő sándor a lapjához vette, és a főszerkesztő halála után is 
igyekezett úgy dolgozni, hogy megkapja az ő „szellemalakjának helyeslő fejbólintá-
sát”.8 nyilasellenes cikkeit kollégája, kunszery gyula úgy jellemezte, hogy nomád 
néven írt levelei „harcos cikkek” voltak, melyek „a logika kardjával és a gúny maró 
méregbe mártott nyilaival védelmezték” lendvai „nemes, mélyen emberi és gyöke-
resen magyar világát”.9

cikkeivel érthető módon felharagította a nyilasokat, akiknek Láthatatlan front 
nevű illegális erőszakcsoportja már 1937 nyarán fenyegető leveleket kezdett küldeni 
lendvainak. „nem tudjuk, hogy ön kicsoda, zsidó-e, vagy nem zsidó”? – kezdte 
lényegre törően az első ilyen levél. „Magatartásából és cikkeiből azonban azt látjuk, 
hogy […] fizetéséért zsidó érdekek szolgálatában áll”. Egy következő levélben azon-
ban már szórakoztató módon elnézést kértek lendvaitól annak lezsidózásáért („Írói 
neve után ítélve nem tudtuk, kicsoda. Most már tudjuk, hogy nem zsidó, ne hara -
gudjon tehát ránk […].”), csakhogy pár hónapra rá ismét zsidóbérencnek nevezzék 
őt.10 A fenyegetések később erőszakossá váltak: „kivégzéssel,” „emlékének eltörlésé-
vel” rémisztgették, mint „angol kémet,” és „züllött, ostoba, aljas zsidóbérencet”.11 1939. 
december 28-án késő este a Déli pályaudvar mellett egy gruber lajos, nyilas politi-
kus által felbérelt volt birkózó végül meg is támadta lendvai istvánt; a verés követ-
keztében az író eszméletét vesztette.12

lendvai ezen szurkálódásaiból több dolog is kiviláglik: fenntartott hite a nemzeti 
eszmében, illetve a kommunizmus és a nemzetiszocializmus párhuzamos elutasí-
tása. Írásaiban rendre hivatkozott a reformkor nagyjaira, de még a polgári radikális 
Ady Endrére is; következésképpen fel kell tenni a kérdést, hogy mit gondolt lend  vai 
istván a demokrácia és a szabadság kérdéséről, azaz megváltoztatta-e ezen a téren 
korábbi fajvédő nézeteit. továbbá tisztázandó lendvai hozzáállása a gazdasági libe-
ralizmus, vagyis a kapitalizmus ügyéhez is, elvégre egy a jobb- és a baloldali gazda-

8 Ezekről a gondolatokról ld.: PArrAgi györgy: Pethő sándor útján. Mai Nap, 1943. május 20. 1.; 
olvasóinkhoz. Uo. 3.; nomád levele, mint bejelentés. Uo. 5. lendvai lényegében ugyanezt mondta 
el beszédében, amikor a Mai Nap szerkesztőségével 1943 májusában ellátogattak Pethő sándor sír-
jához. Erről cím nélkül beszámol: Mai Nap, 1943. május 21. 3. 

9 kUnszEry gyula: lendvai istván új verseskötete. „Az örök ünnep”. Mai Nap, 1943. június 27. 6.
10 A láthatatlan front (sic!) levele „nomádnak”, 1937. július 29., augusztus 12. és 18. illetve ismeret-

len fenyegető levele lendvai istvánnak, 1938. május 21. A zöld tintával aláírt levelek másolata  
a szerző birtokában.

11 BUDAVári lászló: Zöld bolsevizmus. A nemzetietlen nyilas-mozgalom hűséges és döbbenetes 
képe. Budapest, nemzeti élet, 19413. 59–60. (kivégzés, eltörlés); nomád levele egy pálfordulásról. 
Mai Nap, 1943. augusztus 10. 2. (angol kém); Nomád leveleiből. 6. (aljas zsidóbérenc). 

12 Nomád leveleiből. 6., 78–79.; UngVáry krisztián: kik azok a nyilasok? Beszélő, 2003/6. (A to -
vábbiakban: UngVáry, 2003). http://beszelo.c3.hu/cikkek/kik-azok-a-nyilasok#2003-f06-09_
to_16 (letöltés: 2017. február 2.)
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sági antiliberalizmust elutasító, nagytőkések által fizetett lapoknál dolgozó13 író akár 
tőkebarát nézeteket is képviselhetett volna.

A demokrácia kérdéséhez való hozzáállását lendvai részletesen kifejtette a Mai 
Nap hasábjain megjelent esszéjében: itt úgy írt, hogy míg „lépten-nyomon” „ítélik el 
megvetően ma” a demokrácia gondolatát, és „délibábkergető, »forradalmi« mozgal-
mak” a totalitarizmus „»világeszméjét« akarják beleoltani a magyarság évszázadok 
fájába,” addig szerinte a népképviselet egy eredendően keresztény és magyar gondo-
lat. Ennek bizonyítására Bessenyei györgy A törvények útja című, 1770-es évekbeli 
írását idézte, melynek lényege, hogy „az igazság szintúgy kiszolgáltattasson a leg -
kisebbnek, mint a legnagyobbnak”. Bessenyeit olvasva lendvai arra jutott, hogy: 
„csak  nem másfél századdal e sorok megírása után, 1944-ben pontosan ez az, amit  
a demokrácia szó a nyelvhasználatban jelent. olyan értelemben, hogy senki számára 
ne jelentsen meg nem érdemelt hátrányt, vagy meg nem érdemelt előnyt a születési, 
társadalmi, vagyoni, rangbeli véletlen, semmiféle vonatkozásban. Ugyan mi kifo-
gása lehet ez ellen bárkinek, ki komolyan kereszténynek és magyarnak kívánja te -
kinteni magát”?14

Más cikkeiben Deák ferencre, kossuth lajosra és a ’48-as forradalomra hivat-
kozva tette le szavazatát a magyar alkotmányosság, a sajtószabadság, a humánus 
nemzetiségi politika mellett, illetve a demagógia ellen.15 Ezeket az érveket azonban 
nem egyetemes emberi értékekre, hanem a magyar lelkisséggel való összhang meg-
találására hegyezte ki: „A népjellegünkben van a szabadság […]. igen, a magyarság-
tól sem lehet rossz néven venni, ha nem akar magára erőszakoltatni semmiféle ide-
gen jelleget, féltékenyen őrködik nemzeti becsületén, a maga szükségessé vált belső 
megújhodását a maga jelleme és jogos értékei szerint akarja megvalósítani – és  
a maga sokszor külső okokból bekövetkezett fejlődési hibáinak helyrehozását ezer-
éves történelmi célkitűzése, hivatástudata és államfenntartó képessége jegyében 
igyekszik lehetőleg önmaga véghezvinni.”16

üzenete egyértelműen náciellenes éllel íródott, kiemelve, hogy a német oldal 
kö  vetése a világháborúban csakis vesztes ügy, és következésképpen egy nemzeti 
ka  tasztrófa felé haladás lehet. Ezért lendvai a nemzeti önérdek követésétől várta  

13 UngVáry, 2003. 
14 lendvai istván krónikája. Mai Nap, 1944. február 26. 3. 
15 nomád levele Deák ferencről. Magyar Nemzet, 1943. február 2. 6.; lEnDVAi istván: nemzeti 

eszme és világszabadság. Szabadság, 1942. március 15. 2. (’48-as eszmék). 
16 lendvai istván krónikája. Mai Nap, 1944. március 6. 2. Hasonló értelemben lásd még: lEnDVAi 

istván: Hát ez nem destrukció? Szabadság, 1942. szeptember 18. 2. („Valami egészen különös anti-
szemita színezettel most  […]  a szabadságeszmét [is] zsidóliberális eszmének teszik meg, s diszk-
reditálásukkal a nemzeti hivatástudatot […]  gyöngítik.”)
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a ná    cikkal szembeni ellenállást: „Amikor a világ recseg-ropog, magyarpártiak le -
gyünk, egyes-egyedül a magyar nemzet jogos érdekeit, újabb évszázadokra való 
átmentésének módjait mérlegeljük, és soha ne hajoljunk ilyen vagy olyan idegen 
érdekek felé, idegen bűvöleteknek meg ne essünk, szívünkben mindig csak hazafelé 
lelkesedjünk!” – intette az olvasóit, nem sokkal az ország német megszállása előtt.17 
A demokráciában való naiv hittel azonban nem vádolhatnánk lendvait: azt is kifej-
tette, hogy a parlamentarizmus rendszere túl nagy hangsúlyt fektet a felelősségre 
vonás és a kontrollálható hatalomgyakorlás rendszerére, melyet azonban néha erővel 
kell megvédeni, ugyanis az emberek nagy része „sajnos nem bárányszelíd”. A „fel-
forgató elemekkel szemben” tudniillik a felelősségre vonás olyan, mint „halál után 
borleves”.18

A demokratikus elvek magáévá tétele mellett tehát lendvai belső bírálattal illette 
a szabadságeszmét, illetve annak kritikátlan alkalmazását. A szabadságot – írta Új 
Európa felé című írásában – „[…] nem szabad eltorzítani, mert az is csak akkor igazi, 
ha tartalmát és értékét magasabb szférából nyeri. korunk tragédiája éppen az, hogy 
amilyen mértékben kiterjedt a szabadság, olyan mértékben tűntek el egészséges 
használatának feltételei, és így az egoisztikus ösztönöknek vált eszközévé a gyön-
gébbek elnyomására és kizsákmányolására”. itt Hans zbiden svájci filozófust idézve 
hozzátette, hogy az „»egyetemesen elismert és kötelező értékek vezetése nélkül  
a szabadság az ördög műve«”. Azonban nem a „szabadság, kereszténység és »igazi 
nemzetfölöttiség« bukott meg”, hanem az a „clémenceau-őrület,” „ami mindezek-
nek az eszméknek csak a vignettáját viselte belső jogosság nélkül”. Ezeket az eszmé-
ket „nem kiirtani kell tehát, hanem megtisztítva helyreállítani, igazi mivoltukban 
uralomra juttatni az egyéni, a nemzeti és a nemzetközi élet üdvére”.19 

Egy másik cikkében azt is kifejtette, hogy mit ért a demokratikus értékek „maga-
sabb szférája,” „igazi mivolta” alatt: amit látni akart, az a „világmentő keresztény-
ség,” azaz „az alkotás világnézetétől áthatott, az egyeseket és a nemzeteket össze-
fogó felebaráti szeretet, a termékeny humanizmus és jogos nacionalizmus jegyében 
élő Európa” lett volna.20 különösen utóbbi szavaiból látható, hogy korábbi keresz-
tényszocialista és nemzeti elveit nem tagadta meg, hanem kiegészítette demokrati-
kus és a magyar szabadságeszmét követő nézetekkel. 

Mindez különösen akkor szembeötlő, ha fenti sorait összevetjük közel húsz évvel 
korábbi írásaival, melyekben magát „a diktatúra hívének,” a szabadversenyt „kifosz-

17 lEnDVAi istván: legyünk magyarpártiak! Mai Nap, 1944. február 18. 1. 
18 lEnDVAi istván: A felelősség. Mai Nap, 1943. szeptember 7. 1. 
19 lEnDVAi istván: új Európa felé. Szabadság. 1942. augusztus 23. 2. A „clémenceau-őrületről” 

szóló megjegyzéséért lásd: lEnDVAi istván: Hódolat a szellem előtt. Szabadság, 1942. október 2. 3. 
20 lEnDVAi istván: Világmentő kereszténység. Szabadság, 1942. szeptember 25. 3. 
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tásnak,” a demokráciát zsidó „faji uralomnak”, a nemzetekfelettiséget „Európa ko -
por  sószögének” nevezte, és kifejtette, hogy kossuth liberális elvei mögül „szamuely 
[tibor] négyezer éves vigyorgó arculata” néz ránk.21 A húsz évvel későbbi lendvai 
istván azonban már nem a XiX. századi magyar liberális elveket támadó fajvédő 
volt. Mikor a nyilasok az ő korábbi megnyilatkozásaihoz hasonló szavakkal támad-
ták Deákot és kossuthot, ő így szólt Apolló szobra és a légy című, 1944-es, perzselő 
iróniával írott cikkében: „értelmileg és erkölcsileg zűrzavaros korunkra nagyon is 
jellemző, hogy a tollforgatásra rászabadult jelentéktelenségek egynémelyike a múlt 
század legnagyobb magyarjait valósággal szellemi kapcarongynak tekinti, és kriti-
kátlan olvasói előtt azzal próbálja törpéből óriássá nagyítani magát, hogy nemze-
tünk szellemóriásit törpésítené, még önmagánál is alacsonyabbá. […] [A nyilas cikk-
író] tekintélyuralmat sürgetve rombolja azok sírontúli tekintélyét, akiknek köszön-
hetjük, hogy hazánk állami függetlenségben és a modern fejlődéssel lépést tartva 
meg tudott maradni a XX. század idejére is, amelynek mulasztásairól és bűneiről ők 
igazán nem tehetnek.”

A helyzetet áldor imre történész szavaival érzékeltette, aki szerint egy Apolló-
szobrot kifaragni egy élet munkája, míg a légynek csupán egy percébe kerül a szo-
borra rápiszkítani, mielőtt a teremőr lecsapja azt. „rámutatok, mint közírói jogcímen 
teremőre a magyar ész és jellem Apolló-gyűjteményének ezekre a légyemberekre,  
a halhatatlanságból eleve kirekesztett neveik említése nélkül”, miszerint ők „nem 
tudnak egyebet adni, mint mi lényegük” – zárta cikkét lendvai, hozzátéve, hogy  
a nyilasok nevére már rég nem fognak emlékezni, „mikor a magyar liberalizmus ősei 
még ragyogni fognak”.22

lendvai már fent szólt a „gyöngék elnyomásáról”, és keresztényszocialista irány-
zatából kétségtelenül nem vetette el a kapitalizmussal szemben kritikus részt. A nyi-
lasok előszeretettel támadták őt és Pethő sándort azzal, hogy az „aranyvalutás kapi-
talista világrendet” védik,23 ezért érdemes részletesen idézni lendvai feleletét egy 
olvasói kérdésre, miszerint mi a véleménye „arról a gazdasági liberalizmusról, amely 
a féktelen szabadverseny minden átkos következményét rászabadította a kizsákmá-
nyoltak, elnyomottak millióira”. Ha már a kérdés lendvai által való újrafogalmazása 
nem lenne egyértelmű, válasza így szólt: „szociális érzékű ember soha nem lehet 
szószólója a »szabad« versenynek, amelyet egészen jogtalanul neveznek »szabad-

21 Ezen korai gondolataiért ld.: Huszadik század. Gondolat, 1919/2. 14–17.; lEnDVAi istván: Petőfi 
pedig nem eladó! Nép, 1923. január 6. illetve ugyanezen lapban a következő cikkeit: lEnDVAi 
istván: üdv az erős kéznek! Nép, 1923. január 21.; lEnDVAi istván: Petőfi igenis antiszemita! Nép, 
1923. január 28. 

22 lEnDVAi istván: Apollo szobra és a légy. Mai Nap, 1944. február 10. 1. 
23 kUnszEry gyula: zsidóbérencek. Mai Nap, 1943. augusztus 13. 1. 
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nak«, hiszen a gyakorlatban a jól felfegyverzett és kíméletlen erősek garázdálkodá-
sát jelenti a gyengék […] rovására. Íróember legkevésbé lehet ennek a híve. A mi fel-
fogásunk szerint a magántulajdon elve és intézménye ősi ember ösztönben és jogban 
gyökerezik, de igazságtalan elfajzását éppúgy meg kell akadályozni, mint ahogyan 
tőkére, mint olyanra, kétségtelenül szüksége van a gazdasági életnek, de a tőke 
aránytalan felduzzadása a maga politikai és egyéb következményeivel káros, er -
kölcstelen, társadalomellenes. A szabadság soha nem lehet – egészséges társadal-
makban – korlátlan, nem vonatkozhat akármire és nem lehet egyik szabadságjog fék-
telen érvényesülése más szabadságjogok rovására. A tőke joga például nem semmiz-
heti ki a munka jogát, és így tovább.”24

kicsivel később hozzátette, hogy ő nem a gazdasági liberalizmust, mint elvet, 
hanem „annak véres és könnyes karikatúráját ostorozza”, mely úgy jön létre, hogy  
a kapitalizmusra „semmiféle korlátot” nem helyeznek.25 lendvai szerint mindegy is 
volt lényegében, hogy ki nyeri a háborút, abban biztos volt, hogy azt követően 
Európának át kell rendeznie korábbi gazdasági rendszerét, és hogy annak során  
a gazdagoknak bizonyos előjogaikról le kell majd mondaniuk.26 lendvai gondolko-
dása tehát továbbra is több ponton eltért a klasszikus liberális-konzervatív néze -
tektől, elsősorban a gazdasággal kapcsolatos tételei terén. Ennek különösen ékes 
példája, hogy még 1944-ben is a salazar-féle korporatív államot tartotta etalonnak, 
és ellentétben a nemzetiszocialista rendszerrel, az olasz fasizmust inkább méltatta, 
mint ellenezte.27

lendvai írásainak közös motívuma az egyéni és a nemzeti szabadság elvének 
tisztelete. Az egyén szabadságvágyát egy ösztönös és jogos érzületnek írta le, mely 
a legkevésbé sem töri meg a nemzeti egységet, hanem inkább alapja annak. Ezt  
a gondolatát humoros, ám igen mély tartalmú cikkében fejtette ki, melynek címe 
Bill kutya és a szabadságeszme volt. Írása a budai Mészáros utcában lakó Bill nevű 
kutyáról szól, mely híres volt notórius szökési hajlamáról. Akárhányszor lendvai  
az utcában járt, a kutya kibújt a drótkerítés alatt, és mellé szegődött egy darabon, 

24 lEnDVAi istván: társadalmi összhang. Mai Nap, 1944. január 28. 1. 
25 nomád levele a szabadversenyről. Mai Nap, 1944. február 15. 2. 
26 lEnDVAi istván: Hódolat a szellem előtt. Szabadság, 1942. október 2. 3. 
27 lEnDVAi: társadalmi összhang. Mai Nap, 1944. január 28. 1. (salazar); lEnDVAi istván: Róma 

tornyai alatt. Budapest, szent istván társulat, 1934. 96. (Moszkva maga lucifer, róma maga 
isten, a XX. század pedig a kettő párbaja); lEnDVAi istván: Al Duce glorioso. Magyarság, 1927. 
április 10. („Duce, e költő akkor hódolt néked / e búba, gyászba ájult süket rónán, / mikor hired csil-
laga még nem égett / s a Marcia még nem döngött végig rómán”). Hasonló, elsősorban Bajcsy-
zsilinszkytől származó olaszország-méltatásokért ld.: BAJcsy-zsilinszky Endre: nemzeti 
szocializmus vagy szociális nacionalizmus ii. rész. Előőrs, 1928/4. 1.; Uo. 1928/6. (teljes szám); Uo. 
1930/17. 1.



192

VEszPréMy lászló BErnát

nyilván azért, hogy „minél teljesebb kiélje kutyamivoltát”. Az ilyen séták során 
lendvai beszélgetett a kutyával: „nem születtél lángésznek, de a magad kutyamód-
ján még te is úgy tudod, hogy a világ, az élet hajítófát sem ér szabadság nélkül, amely 
persze nem lehet úgysem korlátlan. Azonban, ha még annyira sem terjedhet, hogy 
egy kicsit a magad kedvére is futkározhass, hogy ne mindig egy helyben topogj, és 
ne mindig más szabja meg néked, ha mindjárt kétlábú is az a más, hogy meddig 
mehetsz és hogyan élhetsz, akkor az egész élet kutyának való, azaz hogy még kutyá-
nak sem. […] Mit szólsz ahhoz, Bill, hogy a szabadság utálata támadja itt nálunk  
a széchenyi istvánokat, kossuth lajosokat, Deák ferenceket […], sokallja még a sza-
badság minimumát is, és »minél több drótkerítést« akar, és lelkesedik – érted? – lel-
kesedik minden egyéni szabadság eltörléséért?”

„Mindezekre a kérdéseimre Bill nem is figyelt” – vallotta be lendvai, de az állat 
ettől még nem tágított mellőle, és minden alkalommal követte, amikor arra járt. 
Azóta „akarva sem tudom elhajtani magamtól. Pedig finom falatokkal nem tudom 
traktálni, különösebb módon nem is becézem. […] Mások jobban dédelgetik, mégis 
akárki hívogatja az utcán, nem tágít mellőlem. úgy látszik, megválasztott vezérnek, 
egyéni szavazatát rám adta a maga legsajátabb elhatározásából. nem kenyereztem le, 
nem ígértem neki sonkát, kolbászt, szalonnát, de nem is erőszakoltam a magam párt-
jára, nem küldtem rá eszmevédelmi orvtámadókat »meggyőzési« célzattal.” Min -
denesetre annyi józan esze a kutyának is lenne, merengett tovább, hogy „[…] ha 
komiszul bánnék vele, bizonyára kutyába sem venne. semmi esetre sem azért válasz-
tott ki magának, hogy majd csak én, egyes-egyedül én parancsoljak neki, ő pedig 
vakon engedelmeskedjen, és ha halálra is rugdosom őt, akkor is karlendítve és azzal 
a kiáltással múljon ki a világból: »kitartás! éljen nomád!« Efféléhez, úgy látszik, 
kétlábúnak kell lenni” – vonta le a következtetést lendvai.28

lendvai tehát a magyar szabadságeszmére és a nemzeti gondolatra épített demok-
ratikus érveléssel támadta a nyilasokat, kiemelve a jogállam fenntartásának fontos-
ságát. Mindemellett érdemes kiemelni, hogy ő egy erős, a forradalmi elemek ellen 
aktívan küzdő népképviseleti államban hitt, mely nem hagyja, hogy az efféle „belső 
idegenek” újságokat birtokoljanak, parlamenti mandátumuk legyen,29 vagy „hasonló 
javaik legyenek”. Az országnak „nem volna szabad megtűrnie őket a közélet fóru-

28 lEnDVAi istván: Bill kutya – és a szabadságeszme… Szabadság, 1942. október 23. 2. 
29 Ezen megjegyzése különösen ironikus, tekintve, hogy a húszas évek során éppen a bethleni állam-

rend alkalmazta a választási csalások és az erőszak válogatott módszereit Bajcsy-zsilinszky, 
lendvai vagy kádár lehel ellen. ld.: Bethlen István titkos iratai. szerk.: szinAi Miklós – szűcs 
lászló. Budapest, kossuth, 1972. 170–171.; Iratok az ellenforradalom történetéhez, 1919–1945. 3. 
köt. szerk.: kArsAi Elek – nEMEs Dezső. Budapest, kossuth, 1959. 635. 
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main,” „országos megvetés és nemzeti harag kellene, hogy járjon nekik” – írta.30 
lendvai ezért a nyilas szerkesztőségeket bezáratta,31 híveiket és politikusaikat bebör-
tönözte volna,32 mikor pedig egy nyilas képviselő a zsidókra aggatandó sárga csillag 
bevezetését javasolta, ő a következő javaslattal élt, „békebontóként” utalva a nyila-
sokra: „Pótlójavaslattal támogatom[:] helyezzék az ország békebontóit rezervációs 
területre és lássák el ruhájukat külön jellel, mint akik kerülendők!”33 

cikkeiben tehát nem csak publicisztikai eszközökkel és kiterjedt nemzeti érve-
léssel, de aktív (és meglehetősen keményvonalas) támadási tervekkel is kikezdte  
a nyilas oldalt. Mindezzel – még ha egyes érvei részben kilógnak is a nemzeti–
demokratikus vonalból – kristálytisztán távol helyezte magát a hungarista irány-
zattól. Mindez azonban nem teszi egyértelművé lendvai negyvenes évekbeli definí-
cióját a szocialista gondolattal kapcsolatban, illetve hogy magát mennyiben nevezte 
baloldalinak, és ha igen, akkor mit értett ez alatt.34 

A Budavári lászló által szerkesztett, nyilasellenes Nemzeti Élet című jobboldali 
lap mindenesetre evidenciaként kezelte, hogy „lendvai istvánt ma baloldalinak tart-
ják”.35 lendvai azt valóban egyértelművé tette, hogy amit a negyvenes években jobb-
oldalnak neveztek, azzal ő nem azonosult, amennyiben jobboldal alatt a nemzetire 
színezett bolsevista társadalomszemléletet és a németbarát külpolitikát értették.36 
Budavári lászlónak írt levelében még egyértelműbb volt: „Ha jobboldaliság az, amit 
véghezvisznek [a nyilasok] […], akkor nem voltam, nem vagyok, nem is leszek soha 
jobboldali, még kevésbé szélsőjobboldali!”37 Ennél azonban messzebb is ment: 
a Magyar Nemzet számára írt Hazafiság című esszéjében arról beszélt, hogy ha az 
„ideológiai prostitúció” a „hazafi” és a „jó magyar” kifejezések mai jelentése, akkor 
ezekre a jelzőkre sem tart igényt.38 

ismerve tehát, hogy mit utasított el az (akkor) jobboldalinak nevezett eszmei-
ségből, kérdés még, hogy mit szólt lendvai a korabeli baloldali irányzatokhoz? 
Bizonyos, hogy mikor az Egyedül Vagyunk című szélsőjobboldali lap azzal vádolta, 
hogy „Marx mellé ült és levett sarukkal közeledik feléje,” válasza csupán a marxiz-

30 lEnDVAi istván: Akik nem ünnepelnek. Szabadság, 1942. március 20. 3. 
31 lEnDVAi istván: El a ponyvával, de – mindegyikkel! Szabadság, 1942. május 1. 3.
32 lEnDVAi istván: közéleti ájtatoskodók. Szabadság, 1942. május 15. 3.  
33 lEnDVAi istván: A békebontók. Szabadság, 1942. december 11. 1.
34 lendvait baloldaliként jelöli meg: kUnszEry gyula: Emlékezés lendvai istvánra. Vigília, 1970. 

április. 234–235.
35 lendvai istván pellengéren. Nemzeti Élet, 1940. május 12. 4. 
36 nomád levele. Mai Nap, 1944. január 26. 1. 
37 BUDAVári: Zöld bolsevizmus. 62. Hasonló sorokért lásd még: Nomád leveleiből. 13–14. („isten 

ments az ilyen jobboldaliságtól!”) 
38 lEnDVAi istván: Hazafiság. Magyar Nemzet, 1943. február 21. 11. 
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mus tételét utasította el: „Arról a képzavarról, amellyel előbb leültetnek Marx mellé, 
és aztán levett saruval közeledtetnek feléje, nem is szólok” – kezdte élces stílusában 
lendvai. De gondolhat bárki bármit a baloldalról, folytatta, „ma másképp áll a világ, 
mások hatalmaskodnak, mások veszélyeztetik a keresztény erkölcsiséget, az ezer-
éves magyarság állami és nemzeti létét, még pedig súlyosabb módon azért, mert 
keresztény és nemzeti jelszavak álarca mögött garázdálkodnak”. Az ő elvei, mint 
állította, nem változtak: a hatalmaskodókat támadja, „az elnyomottak védelmében”. 
Ha ma az Egyedül Vagyunk az előbbi, a Népszava az utóbbi, akkor csak „régi magam-
hoz maradok egészen hű, egészen logikus”. Az, hogy a Népszavával került egy ol -
dalra, az csak „egészen természetes,” „hiszen együtt vagyunk a keresztény humanitás 
és a nemzeti érdekek szolgálatában, s nem akarjuk még egyszer felforgatók prédá-
jává engedni Magyarországot. Ezen nincs és nem is lesz soha mit szégyellnie sem 
lendvai istvánnak, sem a Népszavának. […] Engem csak a lelkiismeretem és a pár-
tatlan utókor érdekel […] [mely] tudni fogja, hogy nem nekem kell szégyellnem, ha 
oláhgyörgyök39 sanda módon hírbe akarnak hozni a szellemileg hozzájuk sokkal kö -
zelebb álló diktatórikus gondolkozással, hanem éppen az íródhatna rovásomra, ha 
bárki is jogosan hírbe hozna engem egyedülvagyunkékkal.” Ennek ellenére lendvai 
kitartott amellett, hogy „én soha Marx társadalomelméletét el nem fogadtam”.40 

noha lendvai már a kapitalizmussal kapcsolatos írásainál beszámolt szociális ér -
zékenységéről, egy szociáldemokrata kiáltvánnyal kapcsolatos cikkében – melynek 
beszédes címe Ezt mondjuk mi is volt – kifejtette saját nézeteit is ezzel az iránnyal 
kapcsolatban. Mint írta, ő és a szociáldemokrácia is „szabad, független, demokrati-
kus és szociális szellemű Magyarországot” akarnak, és „csak a politikailag süketek 
[…] nem veszik tudomásul, hogy ez nem az osztályharc, nem a társadalmi széttagolt-
ság, meghasonlás […] hanem éppen ellenkezőleg […] összefogás […] az or    szágot 
védő és megújító nagy munkára” a „nemzeti érdekek felé nyitott” „szervezett mun-
kássággal”.41 Magáról a Népszaváról kifejtette, hogy az „helyet cserélt olyan újságok-
kal, amelyek ma képviselik a túlzást, az izgalomkeltést és az izgatás álláspontját, míg 
a Népszava fokról-fokra és következetesen, tehát nyilvánvalóan őszintén magáévá 
tette máig csaknem mindazokat az eszméket és gondolatokat, amik a polgári rend-
ben, illetve a haza gondolatában egyesülő minden magyart eltöltenek”.42 Mint írta, 
nem titkolja, hogy „a szociáldemokrata pártban szervezkedett munkássággal való 
együttműködést szorgalmazza a demokratikus megújhodás polgári és népi hívei 

39 oláh györgy az Egyedül Vagyunk nyilas szerkesztője, a háború után nyugatra emigrált. személyéről 
ld.: Budapest Főváros Levéltár, Vii. 5.e. 1949.21304.

40 lEnDVAi istván: Hírbe hoztak a népszavánál. Mai Nap, 1943. június 9. 1–2.
41 lEnDVAi istván: Ezt mondjuk mi is. Mai Nap, 1943. augusztus 3. 1. 
42 lEnDVAi istván: A nemzet és a munkásság. Szabadság, 1942. január 9. 1. 
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előtt”, hiszen „nekik is, nekünk is az a felfogásunk, hogy amikor mint a magyar 
jövendő előmunkásai szövetkezünk, akkor a világnézeti különbségek fenntartásá-
nak dacára hidat kell vernünk egymás felé az egybefogó cél érdekében”.43

Annak ellenére, hogy korábban aktívan ellenforradalmi nézeteket vallott (illetve 
saját szavaival: éppen azért), nem tartotta veszélyesnek a forradalmi eszméket feladó 
szocializmussal való szövetkezést. szerinte az „eddig vészes forradalmi kalandokra 
felhasznált szakszervezeti munkásság egyre inkább belátja az életben megbukott 
pártideológia s vele a nemzet egyetemétől való elszigeteltség tarthatatlan, nemzetre 
és munkásságra egyaránt veszedelmes voltát”. Mikor – meg nem nevezett kritiku-
sai – „1919-cel riogatnak,” „nem engedhetjük, hogy huszonöt évvel ezelőtti állapo-
tokra bűvöljék tekintetünket, hogy így ne lássuk a hazának igazi veszedelmeit és 
reményeit” – vélte. Jóhiszeműen azt is hozzátette, hogy a munkások megígérték: itt 
nem lesz még egy kommunista diktatúra. Ennek biztosítékát lendvai abban is látta, 
hogy a Népszava már gyakrabban idézte Xii. Pius pápát és serédi Jusztiniánt, mint 
a jobboldali lapok.44 A baloldali jelzőt tehát lendvai valóban felvállalta: „Ha már 
egyszer mindenáron baloldalinak nevezik e sorok íróját még olyanok is, akiknek 
politikai eszményei a képviselőház üléstermének éppen a baloldalán ülnek: isten 
neki! Valahogyan csak elviseli az ember ezt is!” – írta egyik utolsó cikkében.45

keresztény és nemzeti elveit fenntartva, azokat azonban erős szocialista és de -
mokratikus gondolatokkal kiegészítve, kézen fekvő a kérdés, hogy lendvai mennyi-
ben tagadta, vagy esetleg bánta meg forrófejű és szélsőséges tevékenységét az ún. 
ellenforradalom alatt. korai, szélsőséges nézeteiből nincs hiány: ellenforradalmi 
cikkeiben a fehérterror mellett is kiállt, istóczy győző örökösének nevezve magát, 
és máshol arról beszélt, hogy a zsidókat „utálni lehet és kiirtani kell”.46 Egy 1919-es 
versében (melyet később rendre kihagyott versesköteteiből) pedig egyenesen a zsi-
dók Dunába öléséről álmodozott: „kerekedj is szélvész, viharodj is, főleg, / zsidó 
Behemótot öld meg értünk, öld meg!”47

A rövid válasz arra a kérdésre, hogy változtatott-e lendvai a zsidókkal kapcsola-
tos nézetein az, hogy „nem sokat”, és azt is csak lassan. 1937-ben például nomád egy 
levelével Erdélyi József antiszemita verse mellett foglalt állást zsolt Bélával szem-

43 lEnDVAi istván: fölösleges aggodalmak. Mai Nap, 1943. augusztus 7. 1. 
44 Ezen érveinek kifejtéséért lásd sorrendben három cikkét: lEnDVAi istván: A nemzet és a mun-

kásság. Szabadság, 1942. január 9. 1.; lEnDVAi istván: Ezt mondjuk mi is. Mai Nap, 1943. augusz-
tus 3. 1.; lEnDVAi istván: fölösleges aggodalmak. Mai Nap, 1943. augusztus 7. 1.

45 lEnDVAi istván: Helyeslés a baloldalon. Mai Nap, 1944. február 23. 1. 
46 Nemzeti Újság, 1921. július 17. (fehérterror); Hazánk, 1921. április 24. (istóczy); Nép, 1923. február 

18. (kiirtás).
47 lEnDVAi istván: átok Behemótra. A Cél, 1919/4. 216. 
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ben, „zsidó fajvédelemmel” vádolva az urbánus írót.48 két évre rá pedig úgy fejtette 
ki felfogását a második zsidótörvény apropóján, hogy „attól, hogy a mai ordasokkal 
nem üvöltök együtt”, „a mai napig nem sokat változott helyzetem” a zsidókkal szem-
ben.49 álláspontja finomodott a következő évek során, noha a szociáldemokráciának 
való kéznyújtásához hasonló, antiszemitizmus-ellenes cikkére nem bukkantam rá. 
ilyen írásának hiánya fájóan szembeötlő, hiszen éppen közeli barátja és fajvédő fegy-
vertársa, Bajcsy-zsilinszky Endre tiltakozott 1942 elején az újvidéki pogrom ellen; 
ha lendvai szólni akarta volna, akkor ez lett volna a tökéletes alkalom. Azonban 
Bajcsy Szabadságának 1942-es évfolyamát átvizsgálva – ahová lendvai neve és 
szignója alatt publikált – ilyen témájú cikket nem találni. Mindössze az év végén tett 
annyit hozzá a zsidóügyhöz, hogy a ’41-es harmadik zsidótörvényt már nem támo-
gatja, mert az „másfélmillió zsidót kreált”,50 és hogy egy „szabad nemzetben” a faji-
ság nem lehet alapja a polgárjogoknak.51 Egy évre rá pedig a következő, serédi 
Jusztiniántól merített sorokat írta a Mai Napba: „Akik nem fogadnak be mindenkit 
[…] aki a szentistváni elvek szerint magyar, azok nemzeti szempontból nagy kárt 
okoznak. Annyira összezsugorítják ugyanis a magyarság fogalmát, hogy idővel 
szinte kisebbség lenne az országban a magyar. Ennek az igazságnak ugyancsak ma -
gától értetődő, szembeötlő vonalát éppen napjainkban igazán felesleges részletesen 
magyarázni”.52

Ennél komolyabb állásfoglalás azonban nem történt a részéről. Ha rákérdeztek, 
hogy miért nem foglalkozik a pro vagy kontra a zsidókérdéssel, arra is csupán annyit 
felelt, hogy „értelmes ember […] nem hadakozik megvert ellenfél ellen”.53 szavaiból 
egyfajta hiúság is tükröződik, amely talán meggátolta őt korábbi nézeteinek nyilvá-
nos megtagadásában – elvégre magára csak „a nemzeti tudatnak évtizedes kipróbált 
apostolaként” utalt, aki után már mindenki csak „utószülött antiszemita” lehet.54 
Megint máshol megjegyezte, hogy a bátor ember 1919-ben zsidózott, nem pedig 
1942-ben, és hogy „ma a zsidókérdésen nyargalni igazán a legolcsóbb dicsőség”,55 
feltételezve ezzel, hogy az valamikor „dicsőségnek” számított. kérdéses tehát, hogy 

48 noMáD: A zsidó fajvédelem. Magyarság, 1937. augusztus 12. 4.
49 noMáD: földkérdés, zsidókérdés, nyilaskérdés. 1939. december 6. (kiemelés tőlem, másolat 

a szerző birtokában).
50 lEnDVAi istván: A békebontók. Szabadság, 1942. december 11. 1
51 lEnDVAi istván: szabad nemzet, szabad polgárság. Szabadság, 1942. december 18. 1.
52 lEnDVAi istván: Az esztergomi szózatról. Mai Nap, 1943. június 16. 1.
53 noMáD: földkérdés, zsidókérdés, nyilaskérdés. 1939. december 6. (kiemelés tőlem, másolat 

a szerző birtokában).
54 lEnDVAi istván: A nemzeti géniusz szolgálatában. Szabadság, 1942. április 24. 2. (apostol); 

BUDAVári: Zöld bolsevizmus. 59–60. (utószülöttek). 
55 lEnDVAi istván: A békebontók. Szabadság, 1942. december 11. 1
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lendvai meg akart-e bánni bármit is antiszemitizmusa ügyében. Magát azonban lát-
hatóan bizonyos mértékig felelősnek tartotta a szélsőségek előtörésében: mint írta,  
a nyilasok „elárulták az igazságokat”, melyekért a húszas években még „együtt küz-
döttünk”, és ezért is nehéz támadnia azokat az embereket, kiket „egykor szeret-
tem”.56 Azonban ennél is többet mondott a nekrológ, melyet 1940-ben ismét megírt 
öt évvel korábban elhalálozott kollégájának és barátjának, kádár lehelnek: „lehel 
– neked jobb nem látnod eszméinknek ezt a győzelmét.”57

Ahogy azonban arra már több történész is rámutatott, a két háború között nemcsak 
zsidóellenes, hanem németellenes éllel is működött a fajvédelem. lendvai számára né -
met származása már 1921-ben is dilemmát jelentett – legalábbis Önarckép c. versében 
elidőzött a „homloka mély tövében” ülő „kék germán borulatnál”.58 Máshol ki  emelte, 
hogy „germán származása ellenére” tartja magát magyar nacionalistának.59 Ha azon-
ban ő asszimiláció terén ilyen liberális is maradt – tegyük hozzá, önző módon, te -
kintve, hogy a zsidók többsége számára még a kitérést sem tartotta a magyarsághoz 
való csatlakozás terén járható útnak60 –, kollégái és barátai már elutasítóbbak voltak. 
Bajcsy-zsilinszky Endre egyszer hosszú levélben fejtette ki neki, hogy minden igye-
kezete ellenére sem lesz képes soha levetni germán faji jellegét, Méhelÿ lajos fajbioló-
 gus – aki meg volt győződve a németek beolvaszthatatlanságáról, ám akivel barátsága 
ennek dacára megmaradt61 – pedig csupán jóindulatúan tudott náci szakirodalmat 
ajánlani lendvainak, hogy tanulmányozhassa önnön magyartalanságának okait.62

lendvai kétségbeesett apológiája, melyben a svábkérdés faji érvei alól próbálta 
kihúzni a talajt, filoszemita hangvétellel voltaképpen bármelyik korabeli zsidó új -
ságba elment volna. Ha Petőfit olvas az ember, érvelt lendvai, nem jutna eszébe, 
hogy szláv származású, és így tömörkény istvánnál, gárdonyi gézánál vagy Her -
mann ottónál sem, hogy német. Mindez a „léleknek a merő testiség fölött való ere-
jét”, „a magyar beolvasztó képességének misztériumát” hirdeti szerinte, „mely iránt 

56 nomád levele egy levélről. Mai Nap, 1943. augusztus 18. 6.
57 Nomád leveleiből. 80–-82.
58 lEnDVAi istván: önarckép, Magyar Helikon. 1. köt. (1921.) 263.
59 lEnDVAi istván: Hazafiság. Magyar Nemzet, 1943. február 21. 11.
60 lásd ehhez lendvainak a következő könyvbe írt előszavát: léPEs Andor: Zsidók keresztény álarc-

ban. Budapest, Mérnök, 1935. 4–5. 
61 Alább idézett vitáik dacára erről tanúskodik levélváltásuk. Méhelÿ 1939. augusztus 28-án a követ-

kezőket írta lendvainak: „nem tudom, hogy jutottál arra a gondolatra, hogy haragudhatnám reád? 
Aki haragszik, annak nincs igaza, mivel pedig nekem igazam van, ennek tudatában apró kirucca-
násaidat dehogy is vettem a szivemre.” lendvai 1940. július 3-án a Méhelÿ által neki küldött náci 
szakirodalomra reagálva annyit írt, hogy bár nézeteik eltérnek, „ugyanakkor azonban mélységesen 
jól esik, hogy becsületességemet felfogásunk minden ellentétes volta mellett sem vonod kétségbe.” 
(Másolatok a szerző birtokában.)

62 Méhelÿ lajos levele lendvai istván számára. 1940. június 23. (másolat a szerző birtokában).
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annyi az értetlenség itthon is, másutt is”. Azonban mindezt sietve egy megjegyzés-
sel toldotta meg, mely szerint a lelki asszimiláció „semmiben sem szolgálhat ürü-
gyül a törzsökös magyarság elsőszülöttségi jogainak megtépázásához”.63 Utóbbi 
megjegyzése nyilván a zsidóságra utalt, megkísérelve fenntartani a konzekvenciát 
korábbi antiszemitizmusa, majd a lélek test feletti hatalmának hirdetése között. 
Azonban A faji lélekről című cikkében már teljeséggel kénytelen volt feladni faj-
védő tételeit: „Vagy van hasonulás (asszimiláció), vagy nincs. Ha nincs, akkor minek 
hadakozni ellene? [s] ha van, akkor csak azt jelentheti, hogy az idegenfajú egyén lel-
kébe ömlesztődött át a magyar lélek hozománya, s legalábbis az a lélek megszűnt 
veszedelmes ellenség lenni a magyarság számára.”64 Méhelÿ lajos Zireg-zörög című 
írására, melyben kifejtette – egyenesen lendvainak címezve –, hogy még a leghaza-
fiasabb asszimiláns lelkében is „zireg-zörög” valamilyen idegenség,65 pedig így fa -
kadt ki: „Miféle kiölhetetlen idegenség »zirgett-zörgött« volna a szerb származású 
Damjanics [János] vagy a németfajú lahner [györgy] lelke zugában az aradi bitófa 
alatt? […] csínján azokkal a természettörvényekkel!”66

összegzésképpen nehéz lenne vitatkozni gyurgyák János azon konklúziójával, 
hogy lendvai sosem tudta teljesen felülbírálni ifjúkori fajvédő nézeteit, még akkor 
sem, ha éppen egykori tételei miatt nem jutott, nem juthatott más konklúzióra, mint 
a náci- és nyilasellenes harc szükségességére.67 csakhogy annyit hozzá kell tenni, 
hogy egyes tételeket, például a szociáldemokráciához – és a demokráciához általá-
ban – fűződő viszonyát újraértelmezte, még akkor is, ha azokat megfogalmazása sze-
rint nem ellenforradalmi nézeteinek dacára, hanem azokból következve gondolta 
újra. „nomád leveleinek” értéke nem azok antiszemitizmus-ellenes vagy a zsidótör-
vényeket kritizáló tartalma, tekintve, hogy ilyen témákról azok – fájdalom – nem 
szóltak. lendvai azonban a szociáldemokráciával való összefogás, a demokratikus 
berendezkedés és a klasszikus magyar szabadságeszmék bátor szószólója maradt, 
dacára annak, hogy antikapitalizmusán és zsidóellenességén érvelésének precizi-
tása csorbát szenvedett. igaz marad munkásságára Vajda Jánosnak – éppen lendvai 
által – idézett mondása, miszerint „a szellemi nagyságot úgy kell mérni, mint a he -
gyeket: nem a legmélyebb, hanem a legmagasabb pontjaikon”.68 Írásai sokakat ins-

63 nomád levele tömörkényről. Mai Nap, 1943. május 27. 7. 
64 Nomád leveleiből. 63. 
65 MéHEly lajos: Zireg-zörög. Az öröklés hatalma. Budapest, Held, 1939. 3–6. Méhely felszólította 

lendvait, hogy lelkiségével legyen olyan szíves, és jelenlétével ne veszélyeztesse a magyarság faji 
dominanciáját. 

66 Nomád leveleiből. 66. 
67 gyUrgyák:  Magyar fajvédők. 167. gyurgyák ezen konklúziójával szinte szó szerint egyetért 

lendvai maga is a következő cikkében: nomád levele. Mai Nap, 1944. január 26. 1. 
68 lendvai istván krónikája. Mai Nap, 1944. február 12. 2. 
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piráltak, akik hittek abban: az ország jövőjét nem szabad, hogy a német szövetség 
határozza meg. olvasói levelek hada tanúskodott arról, hogy „leveleit” kézről kézre 
adták, míg mások azt írták „nomádnak”, hogy „engedje meg, hogy melegen megszo-
rítsam kezét és arra kérjem, hogy ma reménytelennek látszó küzdelmében egy pilla-
natig se szűnjön meg hirdetni az igét!”69 

A harmincas évek végén és a negyvenes évek első felében született írásaiból 
kiemelkedik lendvai igyekezete, hogy folytonosságot, kontinuitást állítson fel egy-
kori, gyökeresen más tételeket valló írásai, és új, demokratikusabb nézetei között. 
Ezen törekvése természetesen vajmi kevéssé ítélhető el, főleg, hogy nem képmutatás-
ból, hanem őszinte filozófiájával tette így: „én, mint közíró, és mint politikus, min-
dig magyar szolgálatban állottam” – vallotta egy peres ügyében.70 Hasonló szilárd 
pontként követi végig pályáján katolikus meggyőződése, mely miatt már a negyve-
nes évekre úgy érezhette, hogy „mint afféle keresztény […] kissé elavult ember[nek]” 
számít.71 Egy kritikusa az orra alá is dörgölte, hogy katolikus íróként nem illene 
keresztényeket kritizálnia. A keresztényi meggyőződés azonban lendvai számára 
éppen a viták felvállalását, a „farizeusokkal” és a „hatalmaskodókkal” való konflik-
tusok keresését is jelentette: „Az egészséges közélet nem lehet meg harcok nélkül” 
– vallotta.72 Elmélkedés a hallgatásról című írásában hosszasan fejtegette, hogy 
miért és mikor is szólal meg egyes ügyekben: hallgatni arany, beszélni ezüst – kezdte 
a cikket lendvai –, „de hallgatni például olyankor, mikor különösen a mások sorsá-
ért, lelki alakulásáért felelősöknek nyíltan szint kell vallaniok s ezzel irányítást 
adniok, példát mutatniok: bűn, sokszor főbenjáró bűn. Ha mégoly veszedelmessé is 
válhat a beszéd a megszólalókra […] akkor is.” Mert „kétféle bátorság van”, a szent-
 lélek és „a gonosz lélek” által inspirált bátorság – és a kettő közül egyik sem tétlen. 
konklúziója szerint tehát a keresztény embernek a veszéllyel szemben is bátornak 
és szókimondónak kell lennie.73 „élj veszélyesen!” – tanácsolta ezért minden hithű 
olvasójának.74

ismerve az 1945 márciusában nyilasok által kivégzett lendvai mártírsorsát, vitat-
hatatlan, hogy ezen elvei mellett sziklaszilárdan kitartott. Mikor a nyilasok „első 
számú közellenségnek” nevezték, ő csupán annyit felelt erre, hogy Deák ferenc 

69 Hozzászólás lendvai istván cikkéhez. Szabadság, 1942. december 18. 4. (kézről kézre); Dr. Dömös 
lajos levele „nomád” számára. 1942. augusztus 31. (másolat a szerző birtokában). 

70 kodolányi János sajtópere lendvai istván ellen. Magyar Nemzet, 1943. január 28. 5.
71 lEnDVAi istván: Akik nem ünnepelnek. Nemzeti Élet, 1940. március 16. 1. 
72 lEnDVAi istván: „A mai idők nem alkalmasak”. Magyar Nemzet, 1943. január 31. 5.
73 lEnDVAi istván: Elmélkedés a hallgatásról. Mai Nap, 1943. szeptember 15. 1. (hallgatás); lEnD-

 VAi istván: A pünkösd szelleme. Mai Nap, 1943. június 12. 1. (bátorság).
74 nomád levele – néhány idézettel. Mai Nap, 1943. június 8. 3. 
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szerint a nemzet rendelkezhet a honfi életével és vagyonával, de meggyőződésével 
nem. „nos, én nem vagyok Deák ferenc, de a [nyilasok] még kevésbé a magyar 
nemzet, s így életemmel esetleg orvtámadók útján ugyan rendelkezhetnek, de 
nemlétező vagyonommal és nagyon is létező meggyőződésemmel nem. Az az én 
legjobb tudásom és lelkiismeretem dolga. Véleményeim, állásfoglalásaim tekinte -
tében soha nem mértem: kinek tetszenek, kinek nem. Ezért üldöztek évtizedekkel 
ezelőtt a mai szélsőjobboldal baloldali fémjelzésű szellemi nagyapái, és ütöttek le 
1939-ben oláh  györgyék mostani elvtársai”.75 

Egy másik fenyegetésre még tömörebben felelt: „nomád mosolyogva tér napi-
rendre a dolog felett” – nyugtatta meg olvasóit.76 Ahogy bátor – már-már vakmerő – 
kiállásának igazát sem vonhatjuk kétségbe, úgy azon a ponton sem torzított, hogy 
vagyont nem szerzett írásaival: kunszery gyula szerint a Mai Napnál egy-egy cik-
kért 30 pengőt kaptak, „munkadíjnak is alig nevezhető, szinte csak anyag- és költség-
térítést”.77 lendvai azonban Adyt idézve úgy vallotta, hogy a „percemberkék dáridó-
jánál” többre kell tartani „a csendes szorgalmat, a zajtalan alkotást, a haladást”, 
fölébe helyezve azt „a lármás köznépszerűségnek […] az agyakat elkábítani igyekvő 
dobpergésnek”.78 Amennyiben ezen elvei miatt néha keserűséget és csalódást is 
tapasztal az ember, hát meg kell nyugodnia abban, hogy „az eszmeileg magasan gon-
dolkodók valamelyest mindig is csalódnak, mert a valóság mindig elmarad a neme-
sebb lelkek szárnyalása mögött”. De bármilyen fájdalmas is a csalódás, „kellenek 
férfiak, akik így, és csakis így csalódnak” – hitte lendvai.79

csalódásban pedig valóban nem volt hiánya lendvai istvánnak. Halála előtti 
utolsó cikkében arra intette nemzetét, hogy „egyik hatalomból se faragjon magának 
csodatévő bálványt”, hanem bízzon istenben, aki egyedül óvhatja meg a magyar-
ságot attól, hogy „áldozatul essen idegen érdekeknek”.80 nem sokkal ezelőtt pedig 
arra intette hazáját, hogy „szálljunk magunkba”, mert a háború „be nem következett 
volna, ha világszerte mindenkit a szeretet, a segítő jóság és az igazságosság szelleme 
hatna át!”81 reménye – ahogy egy versében is írta –, hogy „istván németverő jobbja” 
megóvja Magyarországot a német megszállástól, csalfa reménynek bizonyult. Azon-
 ban 1941-es, Levelek a cézárhoz című versének – később ijesztően valós – soraihoz 
végig hűséges maradt: „Ha utcámon döngene a lépted, / itt dübörögne szekered, /  

75 lEnDVAi istván: Hírbe hoztak a népszavánál. Mai Nap, 1943. június 9. 1–2.
76 nomád válasza egy válaszra. Mai Nap, 1943. szeptember 10. 5. 
77 kUnszEry gyula: zsidóbérencek. Mai Nap, 1943. augusztus 13. 1.
78 lEnDVAi istván: Elmélkedés a hallgatásról. Mai Nap, 1943. szeptember 15. 1.
79 lEnDVAi istván: Egy csalódott politikus. Szabadság, 1942. május 22. 1. 
80 lendvai istván krónikája. Mai Nap, 1944. március 14. 2. 
81 nomád levele egy pásztorlevélről. Mai Nap, 1944. február 24. 1. 
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s tudnám: határomat meglépted, / tiltó szavamat levered, / hatalmad ellen nincsen, 
aki véd – / cézár, én akkor sem lennék tiéd / […] s ha aztán eljönne az óra, / mikor  
a lélek már erős: / küldhetnél vérpadra, bitóra, / – kereszténynek mind ismerős –, / 
rádolvasnám bitón vagy vérpadon: / cézár a lelkemet én nem adom. / oly régi lecke, 
s bármily kurta, / cézári elme arra rest, / mígnem bukásán megtanulta: / muszájra meg-
 hódol a test, / de vér és vas az ellen nem tehet, / hogy lélek hódíthat csak lelkeket”.82

82 lEnDVAi istván: levelek a cézárhoz, 1941 (másolat a szerző birtokában).
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tHE otHEr lEnDVAi: istVán lEnDVAi’s 
JoUrnAlistic Writings BEtWEEn 1936 AnD 1944

the study looks at the journalistic writings of istván lendvai (pseudonym: “nomád”) 
between 1936 and 1944. His articles appeared primarily in the pages of Szabadság, 
Mai Nap and Magyar Nemzet. His political and journalistic endeavors during the 
1920’s are what mainly define him as his more moderate, more mature later writings 
have escaped the attention of succeeding generations. lendvai’s efforts at establish-
ing a consistency and continuity between his earlier writings (rooted in markedly 
different subject matters) and his new, more democratic views are easily observable 
in his later work (from the end of the 1930’s and throughout the first half of the 
1940’s). in summary the professional literature’s conclusions may be in fact correct 
when claiming that lendvai was never able to overcome the racialist views that char-
acterized his young adulthood. However, he did reassess some subject matters: 
lendvai remained a voice for social-democracy, the democratic framework and the 
time-honored Hungarian belief in liberty even as the authenticity of his advocacy 
suffered as a result of his continued anti-capitalism and anti-semitism.
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DEr AnDErE  lEnDVAi – istVán lEnDVAis 
PUBlizistik zWiscHEn 1936 UnD 1944

Die studie untersucht die zwischen 1935 und 1944 entstandene Publizistik von ist-
ván lendvai, mit Decknamen „nomade”. lendvais Artikel erschienen in erster linie 
in den spalten der zeitungen szabadság (freiheit), Mai nap (Der heutige tag) und 
Magyar nemzet (Ungarische nation). sein schaffen wurde vor allem durch seine 
tätigkeit als Politiker und Publizist in den 20er-Jahren bestimmt, seine späteren, viel 
gemäßigteren und reiferen Beiträge entgingen der Aufmerksamkeit der nachwelt.  
Aus seinen zeilen, die Ende der 30er-Jahre und in der ersten Hälfte der 40-er Jahre 
entstanden, ist sehr wohl lendvais streben zu erkennen, eine kontinuität zwischen 
seinen einstigen, von radikal anderen thesen geprägten schriften und seinen neuen, 
demokratischeren Ansichten herzustellen. summierend kann die bisherige konklu-
sion der fachliteratur richtig sein, wonach lendvai seine rassenschützerischen 
Ansichten in seinen jungen Jahren nie völlig revidieren konnte. Einzelne thesen hat 
er neu interpretiert: lendvai blieb der mutige fürsprecher des zusammenschlusses 
mit der sozialdemokratie, der demokratischen ordnung und der klassischen ungari-
schen freiheitsideen, ungeachtet der tatsache, dass die Präzision seiner  Argumenta-
tion an seinem Antikapitalismus und Antisemitismus schaden  nahm.




