
Méhely Lajos és népbírósági pere

Tóth Tamás

Napjainkban számos helyen lehet talákozni prof. dr. Méhely 
Lajos nevével, aki elsősorban mint a szélsőjobboldali ideológu
sok doyenje, az antiszemitizmus és a fajbiológia hazai apostola 
és főideológusa vált ismertté. A néha előkerülő fényképekről egy 
szigrú arcú, mosolytalan ember néz vissza ránk, aki meglehetősen 
aszkétikus benyomást tesz a szemlélőre, ám hihetelen mozgalmas, 
sőt viharos életútja olyan gazdag eseményekben, hogy talán egy 
könyv sem nyújtana elegendő teret ahhoz, hogy életét részleteiben 
ismertessük. Méhely volt talán minden idők legnagyobb magyar 
zoológusa, aki a két világháború között fajbiológiai kutatásokba 
és elmélkedésekbe fogott, s ezért 1945 után perbe fogták, majd 
letöltendő börtönbüntetésre ítélték. Az ismert zoológus a maga te
rületén ugyan „igazi sztár” volt, ám emellett egy ambivalens egyé
niség is, akinek a II. világháború utáni időszakban sokszor még a 
nevét sem lehetett kiejteni, s mint ilyen, számos legenda fonódott 
homályba vesző alakja köré, amelyek sokszor igen távol álltak az 
igazságtól. Egyebek mellett Balogh János (1913-2002) akadémi
kus Túrkevétől Óceániáig címmel megjelent könyvében is számos 
tévedés van Méhely vei kapcsolatban, holott a szerző személyesen 
is ismerte a neves zoológust, és az egyetemen még maga is hallgat
ta előadásait. Egy helyen Balogh így ír egykori tanáráról: „1945- 
ben aztán népbíróság elé állították, akkor már 80 évesen. Húsz évet
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kapott. Pár évet ült a váci börtönben, aztán kiengedték és valahol a 
rokonainál halt meg.” Ma már viszont többek között azt is tudjuk, 
hogy Méhely nem 20 évet kapott, és nem a rokonainál halt meg. 
Mielőtt azonban betekintenénk a kérdéses eljárás irataiba, előbb 
valamelyest meg kell ismernünk Méhely életrajzát, munkásságát, 
valamint a gondolkodásmódját meghatározó főbb eseményeket is, 
hogy megértsük, hogy mi juttatott egy világhírű zoológust odáig, 
hogy pályája csúcsán fajbiológussá váljék, aminek következtében 
idős kora ellenére is perbe fogták és végül hosszú börtönbüntetésre 
ítélték.

Méhely rövid életrajza

Méhely Lajos 1862-ben született a Zemplén megyei Szögiben. 
Később kibontakozó tehetségét jelzi, hogy csupán 15 éves, amikor 
leteszi az érettségi vizsgáit, s már 18 évesen átvehette Budapes
ten az egyetemi diplomáját is. 1880-tól 1885-ig egykori tanára, 
Kriesch János oldalán volt asszisztens, majd innen ment a Brassói 
Állami Főreáliskolába tanárnak, ahol 1896-ig működött. Ezután 
a nemzeti múzeumba került, s ekkor vesztette el első feleségét, 
Szentléleki Irmát is, akitől korábban egy fia és egy lánya született. 
1898-ban a Kolozsvári Tudományegyetem tiszteletbeli doktorává 
fogadta, és ugyanettől az évtől a Magyar Tudományos Akadémia 
levelező, majd 1910-től rendes tagja lett, illetve a Magyar Nemzeti 
Múzeumnál 1912-ben az állattár igazgatói posztját is betöltötte. 
Az idős tanárt ezenkívül a Magyar Adria Egyesület választmányi 
tagjai között is megtalálhatjuk. 1914-ben egy újonnan felállítan
dó természetrajzi múzeum igazgatójául is Méhelyt szemelték ki, 
azonban a hamarosan kitörő háború miatt ez a terv nem valósulha
tott meg. O alapította az Állattani Közleményeket és 6 évig szer
kesztette is azt, s szintén ő volt a Természettudományi Társulat 
állattani szakosztályának elnöke. 1915-től a budapesti egyetem 
állatani tanszékének professzora, s az 1927/28-as tanévben a kar
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dékáni posztját is betöltötte, majd innen vonult nyugdíjba 1932- 
ben. Méhely az első világháború után tartalékos zászlósi rangban 
szolgált, ám a „Nagy Háborúban” elvesztette egyetlen fiát, s mint 
azt a későbbiekben látni fogjuk, ez utóbbi esemény jelentős hatást 
gyakorolt gondolkodására. Méhely első feleségének halála után 
még egyszer megnősült, és Felsőeőri Seper Melániát vette felesé
gül, de gyermekük már nem született. A neves zoológus a Magyar 
Érdemrend középkeresztjének tulajdonosa volt.

Méhely faj biológiai tevékenysége

Méhely az 1920-as évektől kezdte el írni fajbiológiai és anti
szemita cikkeit, amelyek akkor a fajbiológiai folyóiratokon kívül
-  mint amilyen az általa szerkesztett „Cél” is volt -  számos napi
lapban is megjelentek, ahol hosszas vitákba keveredett az őt táma
dó újságírókkal, tudósokkal és közéleti szereplőkkel. A két háború 
közötti írásainak köszönhetően négy eljárás is indult ellene: 1929- 
ben sajtó útján elkövetett rágalmazás, 1932-ben hitfelekezet elleni 
izgatás, 1933-ban rágalmazás, és 1934-től hat éven át halott ember 
meggyalázásának ügyében.

A fentebb említett perek egy részének mélyén egy kölcsönös 
gyűlölködésen és vádaskodáson alapuló személyes ellentét húzó
dott meg, amely a zsidó származású Csiky Ernő és Méhely Lajos 
között hosszú éveken át dúlt, dacára annak, hogy a két zoológus 19 
éven át dolgozott közvetlenül egymás mellett a nemzeti múzeum
ban. Már 1929-ben kirobbant egy botrány a Természettudomány 
Társulat állattani szakosztályának ülésén, ahol Csiky Méhelyt bur
koltan sikkasztással vádolta meg. Az ezt követő vita és kölcsönös 
gyanúsítgatások után az akkor már 67 éves Méhely vitéz Zalán 
Antal és Kirchlechner Károly tábornokok útján kért lovagias elég
tételt, ám Csiky Ernő jegyzőkönyvben ez elől azzal tért ki, hogy 
„nem akart sérteni” Méhely azután 1930-ban az Akadémia egyik
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ülésén megbírálta az állattár igazgatói székében őt követő Csiky 
Ernő egyik munkáját, ám a bírálat olyan szigorú és személyeskedő 
volt, hogy az ülés botrányba fulladt, s erről a példátlan skandalum
ról még a korabeli napilapok is részletesen beszámoltak. Mivel az 
idős professzor úgy érezte, hogy az Akadémia nem állt ki mellette 
a sajtóban is széles teret kapó elmérgesedett vitában, ezért 1931- 
ben lemondott akadémiai tagságáról. Méhely szerint az akadémiai 
tagságáról történő lemondása miatt 1 főherceg, 2 volt miniszter, 3 
magas rangú bíró, 24 egyetemi tanár, 2 ezredes és 7 közéleti előke
lőség fejezte ki neki levélben a sajnálatát.

Méhely céljai közé tartozott egy fajbiológiai intézet felállítá
sa, hogy az általa képviselt irányzat „tudományos alapjait” minél 
jobban megteremthesse. Javaslatára a Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem bölcsészeti kara 1923-ban elhatározta az intézetfelállítást, 
ám az egyetem tanácsa nem tartotta ezt sem keresztülvihetőnek, 
sem időszerűnek, és így a kérdés lekerült a napirendről. Méhely 
egyébként a felállítandó intézetben négy osztályt kívánt volna el
különíteni az alábbiak szerint:

• nemzetiségtörténeti és orvosdemográfiai osztály
• antropológia osztály, beleértve a bűnügyi biológiát is
• experimentális biológiai és experimentális pathológiai osztály
• örökléstani múzeum.

Az idős fajbiológus szemléletét jól jelzi, hogy ellenezte a két 
zsidótörvényt, mert az szerinte sem a magyarság és a zsidóság faji 
szétválasztásáról nem gondoskodott, sem a további magyar-zsidó 
vérkeveredés megakadályozása ellen nem tett. Méhely eltérő idők
ben különböző szélsőjobboldali pártokban és egyesületekben volt 
tag (pl. MOVE, Magyar Kultúrliga, Fajvédő Párt), s mint a későb
biekben látni fogjuk, nem egy ilyen szervezetben vezető szerepet 
is vitt. így például kivette részét a Fajvédő Párt megteremtéséből 
és igazgatásából is, s bár a napi politikai tevékenységben kevés
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részt vállalt, azonban a párt „tudományos” ideológiájának kidol
gozása csaknem kizárólag az ő munkája volt.

Méhely fajbiológiai tevékenységének súlyát jól jelzik az általa 
jegyzett írásoknak a háború után a betiltott müvek jegyzékében 
elfoglalt helye. A ideiglenes nemzeti kormány az 530/1945. ME. 
számú rendeletében intézkedett a fasiszta szellemű és szovjetelle
nes sajtótermékek megsemmisítéséről, amely intézkedés magában 
foglalta az említett művek birtoklásának tilalmát is. Az 1945. feb
ruár 26-én kihirdetett jogszabály több mint 50 oldalon keresztül 
sorolja fel taxatíve az indexre tett sajtótermékeket, amelyek között 
a legnagyobb részt a Méhely Lajos publikációi teszik, amelyek
nek száma mintegy 73 írásműre rúg. Feltehetően azonban ez csak 
egy töredéke mindannak a fajbiológiai és szociológiai munkának, 
amelyeknek Méhely a szerzője, hiszen népbírósági perének egyik 
jegyzőkönyvében a vádlott úgy nyilatkozik 25 tételből álló szél
sőséges műveinek felsorolása után, hogy „Ezeken kívül még több 
mint 1200 tudományos tanulmányom jelent meg” Ebből az idézet
ből viszont úgy tűnik, hogy a szerző ezeket a szélsőséges müveket 
is a „tudományos tanulmány” kategóriába sorolta. Eközben mivel 
Méhely zoológiái munkásságát már korábban kellően feldolgoz
ták, s eszerint az állattannal foglalkozó munkáinak száma mint
egy 228 írásra rúg, így feltehető, hogy amennyiben a Méhely által 
említett 1200 dolgozat valóban létezett, akkor ezekből közel 1000 
publikáció tehető a fajbiológia témakörébe.

Mint ahogy a fentiekből is látható, Méhely meglehetősen sok 
konfliktusba keveredett világszemlélete és politikai beállítottsága 
miatt a tőle eltérő gondolkozásúakkal, s ezzel kapcsolatban nagyon 
találó képet fest róla Soós Lajos zoológus egy kéziratában, aki kö
zelről ismerte az idős professzort, hiszen 27 éven át volt annak 
közeli munkatársa:
„Szikár, sovány, vékony arcú, nagy eszű, szuggesztív erejű, párat
lan szorgalmú, vezetésre hivatott ember volt, egyike a legkiválóbb
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magyar zoológusoknak, számos maradandó értékű mű szerzője. 
Iróművész, kinek tollából olyan zavartalan tisztasággal folytak 
a nemes veretű magyar mondatok, hogy első fogalmazásaiban a 
nyomdába küldött kézirataiban alig volt törlés vagy javítás.

„Mindig, különösen 1919 után, nagy hazafinak tartotta magát, 
sőt az ország 1. számú hazafiának. Szerette az egész nemzetet úgy, 
hogy nem szerette egyetlen tagját sem, nagyon sokat gyűlölt, nem 
keveset halálosan. Magától hallottam, hogy» ellenségeiről ((jegy
zéket vezet s abban úgy 160 körül szerepelt név akkoriban. Haza- 
és fajszeretet címén feljogosítva érezte magát arra, hogy azokba, 
akiket gaz hazaárulóknak, kommunistáknak vagy zsidóknak, eset
leg egyben kommunistáknak és zsidóknak bélyegzett meg, akkor 
törölje bele sáros csizmáját, amikor éppen akarja.

A népbírósági per előzményei és első szakasza

Ilyen előzmények után nem csoda, hogy Méhely, feltehetően még 
Budapest ostromának kezdete előtt, elhagyta a fővárost, és minden 
valószínűség szerint Vas megyében fekvő gyöngyösfalui birtoká
ra vonult vissza, hiszen a dokumentumok tanúsága szerint 1945. 
január 24-én Szombathelyen a Vas megyei főispán állított ki a 
számára egy engedélyt, hogy a Német Birodalomba távozhasson. 
Egy másik dokumentum szerint a Magyar Kultuszminisztérium 
kezdeményezésére az idős fajbiológus megkapta a Német Biroda
lom Külügyi Hivatalának a hozzájárulást ahhoz, hogy unokájával 
(feltehetően Öffner Valériával) Bécsen keresztül Drezdába utaz
zék. Hogy a két utazó eljutott-e Drezdába, azt nem tudjuk, ám egy
1945. szeptember 1-jén kelt személyazonossági igazolvány arról 
tanúskodik, hogy Méhely az ausztriai Wels-ben (Linztől kb. 30 
km-re délnyugatra) a 232. számú magyar lágerben tartózkodik. 
Ugyanezen irat igazolja azt is, hogy az idős ember egészséges és 
ragálymentes volt.
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1945. október 24-ére datálódnak a Méhely Lajos elleni eljárás 
első dokumentumai, hiszen ezen a napon a Magyar Allamrend- 
őrség Budapesti Főkapitányságának Politikai Rendészeti Osztálya 
egy levéllel egyetemben átkísértette az ismert professzort a Buda
pesti Népügyészségre. Az említett írásban arra kérik a Népügyész
séget, hogy döntsenek a Németországból nemrég visszatért tudós 
letartóztatásáról, illetve rabkórházban való elhelyezéséről, s mellé
kelték még az őrizetes vallomásáról szóló rövid jegyzőkönyvet is, 
illetve ígéretet tett a rendőrhatóság arra, hogy néhány napon belül 
csatolják az ügy további nyomozati anyagát. A soros népügyész 
helyettese, dr. Kádár azonban egy levél kíséretében visszavitette 
Méhelyt a rendőrségre, mert a nyomozati iratok nélkül nem tudott 
dönteni a fajbiológus letartóztatásáról, és kérte a rendőrséget, hogy 
az őrizetest majd csak a nyomozati iratokkal együtt állítsák elő 
újra.

Az ugyanerre a napra keltezett jegyzőkönyv Méhely általános 
adatai mellett már annak fajbiológiai tevékenységével kapcsolat
ban is tartalmaz adatokat. Ezek szerint az idős tanár úgy nyilatko
zott, hogy ezirányú munkásságának indító okai külsők és belsők 
egyaránt voltak. A külső okként arra hivatkozott, hogy felhábo
rította, hogy az egyetemen 11 sváb és 10 zsidó származású tanár 
mellett csak 5 magyar volt alkalmazásban, míg belső okként ar
ról beszélt, hogy Török Aurél halála után Lenhossék Mihály adott 
elő antropológiát az egyetemen, de az 1919-es forradalom alatt 
tanúsított magatartása miatt megbízhatatlannak tartották, és ezért 
őt kérték fel a tanszék betöltésére. Méhely ezenkívül még arról is 
beszámol, hogy a Cél című fajbiológiai folyóiratnak csupán Teleki 
miniszterelnökségéig volt a szerkesztője, mert az ezt követő poli
tikai változásokkal összefugésben a cenzúra szemlélete is megvál
tozott, s ezért lemondott a lap szerkesztéséről.
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A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság Fogvatartási 
Ügyek Főosztálya, Bv. Igazgatási Osztály dr. Korsós Zoltánnak, 
a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársának érdeklő
désére írt levelében arról tájékoztat, hogy a vádlottat ezen a napon 
le is tartóztatták, és december 17-ig volt előzetes letartóztatásban 
a Markó utcában. Kronológiai sorrendben haladva 1945. október 
25-én a Magyar Allamrendőrség Budapesti Főkapitányságának 
Politikai Osztálya adott ki őrizetbevételi utasítást Méhely ellen. 
Az utasítás egyik sorában az őrizetbevétel okaként a vádlott „fa
siszta” múltját jelölik meg. A december 17-i szabadlábra helyezést 
Méhely feleségének sikerült elérnie, aki minden követ megmoz
gatott, hogy férjét kiengedjék a börtönből, s ezért kérelmeket írt 
egyebek mellett az igazságügyi miniszternek is. Ezeknek a leve
leknek a hatására sikerült végül kieszközölnie, hogy a főtárgyalás 
előtt a miniszter a vádlottat szabadlábra helyezte.

Az idős tanár következő gyanúsítotti kihallgatására 1945. októ
ber 29-én került sor a rendőrség Politikai Rendészeti Osztályán. A 
jegyzőkönyvből úgy tűnik, hogy Méhely megpróbált valamelyest 
tompítani kifogásolt műveinek élén, s mentegetődzve nyilatkozott 
korábbi fajbiológiai munkásságáról is. így például arra hivatko
zott, hogy az általa támadott nemzetiségi keveredést azért ellenez
te, mert a magyarok és zsidók keveredése nem csak a magyarokra 
nézve káros, de a zsidók számára is, tehát ő mindkét fél érdekeit 
szem előtt tartotta, nem csak a magyarokét, amikor a két nemze
tiség keveredése ellen agitált. Antiszemita szemléletével kapcso
latban úgy nyilatkozott, hogy „Zsidó vagy annak számító szemé
lyekkel szemben ellenséges soha nem voltam”, míg más helyen 
azt vallotta, hogy „antiszemita olyan értelemben, mint ahogyan 
azt nekem minősítik, nem voltam. Kifogásolt tevékenységéről 
Méhely úgy vélekedett, hogy csak tudományos megállapításokat 
tett, ám néhány sorral később ezzel ellentmond, amikor elismeri, 
hogy egyes cikkeiben a zsidókra, és szociáldemokratákra nézve
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olyan bántó, és sértő kitételeket tett, amelyek alapján úgy nézett ki 
mintha Hitler Mein Kampf-ját magáévá tette volna. Azzal védeke
zik, hogy írásaival ártani nem akart, csak a közhangulat hatására 
írt, s tiltakozik, hogy a műveire a zsidótörvények meghozatalánál 
is hivatkoztak. Méhely bevallja továbbá azt is, hogy a tiszaeszlári 
per kapcsán hitelt adott annak az elképzelésnek, hogy a zsidók 
egyes rituális alkalmakkor keresztény vért használnak a szertartá
saikhoz. Feltehetően a fajbiológus tanár antiszemita alapállásának 
legmélyebben gyökeredző magjához is ebben a vallomásban kerü
lünk igazán közel, hiszen Méhely azt vallja, hogy az I. világhábo
rúban ellenszenvet váltott ki belőle, hogy míg a fia hősi halált halt 
a fronton, addig a zsidó tisztek legtöbbje kivonta magát a harctéri 
szolgálat alól. Érdekes részlet a vallomásban, amikor a vádlott le
szögezi, hogy a nyilasokkal nem értett egyet, és Szálasi közeledé
sét visszautasította.

Egy nappal ezután datálódik Molnár László nyomozó jelentése, 
amelyben megállapítja, hogy Méhely az október 24-én kelt jegy
zőkönyvben felsorolt műveiben a tudományos megállapításokon 
túl politikai kitételeket is tett a zsidók és szociáldemokraták ellen. 
A jelentés szerint a fajbiológus professzor művei szolgáltak for
rásként a fajvédő képviselők, mint pl. gr. Serényi, dr. Szögi, stb. 
felszólalásaihoz, amikor a fajvédelmi törvények szigorítását kö
vetelték, illetve amikor a „fajgyalázás” ellen megtorló intézkedé
seket akartak törvénybe iktatni. Az irat megemlíti, hogy Méhely a 
cikkeiben ellenezte a faj keveredést, és büntetést követel az ilyen 
esetekre, valamint hitt a vérvádban is. Összegzésként a nyomozó 
nem fogadja el az őrizetes azon védekezését, hogy müveivel ár
tani nem akart, azok felhasználása tudta és beleegyezése nélkül 
történt, és ellenzésével találkozott. Ezzel kacsolatban jellemző, 
hogy gr. Serényi Miklós az országgyűlés képviselőházának 1941. 
július 1-jei ülésén a jegyzőkönyvek szerint két helyen is hivatko
zik Méhelyre a házassági törvény kiegészítéséről és módosításáról
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szóló törvényjavaslat vitáján, amely a zsidók és nemzsidók házas
ságának tilalmával foglalkozik. így először ekként idézi a vádlot
tat: „ Méhely tanár szerint, a zsidókban meglévő néger és szemita 
vérelemek a legtöbb európai nemzet vérébe bekerülve, egyenesen 
károsak, sőt végzetesek lehetnek.

Néhány sorral lentebb pedig a képviselő így érvel: „Ma már 
egész Európában a legszigorúbb fajvédelmi törvények lépnek 
életbe, csak Magyarország az egyetlen ország, amely ilyen téren 
szigetként áll a kontinensen. Ennek köszönhetjük, hogy rendkívül 
nagy azoknak a magyar nőknek a száma, akik elcsábítva, meggya
lázva menekülnek a szégyen elől a halálba, valamint azoknak a 
száma is, akik lelkiismeretlen kuruzslók kezei között pusztulnak el, 
vagy lesznek egész életükre nyomorékok. Méhely ezekről így nyi
latkozik (olvassa):» A mi mérhetetlen vakságunkkal magyarázha
tó, hogy sokezer magyar leány és asszony kiállt bosszúért megtor- 
latlanul.«”

Méhelynek az eljárás során kifogásolt müvei közül a teljesség 
igénye nélkül néhányat ide citálunk, amelyeknek már a címe is 
sokszor beszédesen tanúsítja szerzőjük beállítottságát:

A magyar munkáskérdés veleje.
Faj vagy felekezet?
Psychosis judaica.
Fajvédelmi gondolatok.
A magyarság anthropologiája.
Pollák Illés honfoglaló zsidai.
Az én antiszemitizmusom.
Heil Hitler!
A zsidók parazitasága.
A numerus clausus mérlege.
A magyar faj védelem pragmatikája.
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A magyarság múltja, jelene és jövője.
A zsidó siker titka.
A zsidójavaslat szépséghibái.

A következő kihallgatásra Mándi Nagy István népügyész előtt 
került sor 1945. november 23-án, amelynek jegyzőkönyve szerint 
Méhely azt vallotta, hogy a Cél felelős szerkesztője kb. 15 éven át 
volt, egészen 1939-ig, s amikor gr. Teleki Pál lett a miniszterelnök, 
lemondott a szerkesztésről mert akkor már a németek ellen nem 
lehetett írni, és a cenzúra tönkretette a cikkeit. Az egykori szer
kesztő elismeri, hogy a nevével megjelent cikkeket ő írta, s úgy 
nyilatkozik, hogy a kérdéses folyóirat mintegy 4-500 példányban 
jelent meg, és csak az előfizetők, illetve a Magyar Kultúrliga tagjai 
kapták. Méhely itt azt vallotta, hogy bár ugyan a cikkeinek anti
szemita látszata van, de nem volt egyénileg soha antiszemita és 
munkásellenes sem, mert a hozzáforduló zsidókat és munkásokat 
egyéni erejének megfelelően támogatta. Ezzel kapcsolatban arra 
is hivatkozik, hogy 1930-ban megjelent egy röpirata, ami a Cél
ben is lejött „Az én antiszemitizmusom” cím alatt. A szerző ebben 
úgy vélekedik, hogy a magyarságnak a zsidósággal szimbiózisban 
kell élnie, mire Vészi József -  akivel sokat polemizált az ügyben
-  a Pester Lloyd hasábjain elismerte, hogy Méhely nem antisze
mita. A vádlott a kihallgatáson úgy nyilatkozott, hogy egészséges, 
és csak az öregség bajai deprimálják. Mándi a kihallgatás végén 
kihirdette a vádlott előzetes letartóztatását elrendelő határozatot, 
mire Méhely kéri a szabadlábra helyezését, mert vesebaja, sérve, 
aranyere, és bronchitisze van, „úgyhogy a fogva tartásba belepusz
tulnék” -  nyilatkozza. Hivatkozik arra is, hogy 84 éves, bejelentett 
lakása és foglalkozása van, tehát a szökésétől nem kell tartani, és 
ígéri, hogy az idézésekre mindig pontosan meg fog jelenni. A nép
ügyész ezeket mérlegelve a vádlottat szabadlábra helyezte, ám ez 
az adat ellentmond BVOP fentebb említett tájékoztatásának, mi
szerint Méhely csak december 17-én került szabadlábra.
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Fennmaradt egy 1946. január 31-én a Budapesti Népügyészség 
által a Budapesti Népbíróságnak küldött dokumentum is, amely 
Méhely Lajos népellenes bűntettével foglalkozik. Ebben az írás
ban nem kevesebbet állítanak mint, hogy az ismert fajbiológus a 
fajvédelmi irodalom szellemi atyja, az antiszemita, hitlerista ma
gyar írók, politikusok és újságírók javarészt az ő tanítványai és 
követői, s ezek előszeretettel hivatkoztak is a vádlott megállapí
tásaira. A dokumentum szerint Méhely szállította javarészt a faj
biológiai irodalom fegyvertárát, s ő nevelte egyetemi tanárként a 
magyar faj védelem egész vezérkarát. Méhely egyébként korábban 
maga is úgy nyilatkozott a Csiky Ernő által ellene kezdeményezett 
per során, hogy „ én vagyok a magyar fajvédelem megalapítója és 
annak még ma is a vezére”\ A Budapesti Népbíróságnak küldött 
irat leszögezi továbbá, hogy Méhely vezető szerepet vitt a Magyar 
Tudományos Fajvédő Egyesületben, a Magyar Kultúrligában, a 
Zsidókutató Intézetben és a Kártékony-rovarok Elleni Egyesület
ben. Az ügyben indítványozzák a kebelbeli fogházból Máté Török 
Gyula, Endre László, Serly Antal, Serényi Miklós és Szögi Géza 
tanúként való meghallgatását, illetve a bölcsészkarról Komis Gyu
la, Szekfü Gyula, Zsiray Miklós, Lukinich Imre, Ligety Lajos, 
Mendől Tibor, Bartucz Lajos, valamint az orvostudományi karról 
Körösi Kornél tanúként való beidézését is.

1946. február 7-i született meg a végzés, amelyben ugyanezen 
év február 28-án 9 órára tűzték ki Méhely háborús bűnügy miatt 
indított perének tárgyalását a Markó utca 27-be, ahová a vádlot
tat is természetesen beidézik, valamint tanúként kérik Máté Török 
Gyulát, Endre Lászlót, Serly Antalt, Serényi Miklóst és Szögi Gé
zát is elővezetni.

A vádlott erre válaszul február 17-i keltezéssel benyújtott egy 
orvosi bizonyítványt, amely megállapítja, hogy Méhely Lajos im
máron 3 hónapja fekvőbetegként van a lakásán, nagyfokú lesová-
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nyodása és idegrendszerének megviselt állapota miatt a lakását el 
nem hagyhatja, s betegsége várhatóan hosszabb ideig fog tartani. 
Az orvos megállapítja, hogy a betegnek a gyógyulásához feltétlen 
nyugalomra van szüksége.

Vélhetően a benyújtott szakvélemény hatására a Budapesti 
Népbíróság III. számú tanácsának vezetője február 18-án kéri a 
Budapesti Népügyészség fogházorvosának véleményét is a beteg 
állapotáról, s mivel Méhely főbűnösként lett vád alá helyezve és 
az ügyében soronkívüliséget rendeltek el, így a vizsgálatot ő is sür
gősséggel kéri. A fogházorvosnak arra kérdésre kell választ adnia, 
hogy a vádlott milyen betegségekben szenved, meg tud-e jelenni a 
február 28-ra kitűzött főtárgyaláson, illetve ha nem tudna ott meg
jelenni, akkor a lakásán megtartható-e a tárgyalás, vagy ez esetleg 
életveszéllyel járna?

A kért dokumentum február 23-án el is készült. Ezek szerint 
Méhelyt a lakásán vizsgálták meg, amelynek során megállapítot
ták, hogy az idős ember összességében öregkori érelmeszesedés
ben és szívizomelfajulásban szenved, emellett nagyon lefogyott és 
erősen nagyot hall. A fogházfőorvos úgy vélte, hogy a vádlott a 
február 28-ra kitűzött tárgyaláson várhatóan megjelenni nem tud, 
de a tárgyalást a lakásán meg lehet tartani.

Eközben a vádlott ügyvédje indítványozta a bizonyítási eljárás 
lefolytatását, amelyben a Népbíróságot a következőkre kérte:

♦ A Dr. Bleyer Jakab elleni per iratainak beszerzése.
♦ A Pester Lloyd azon számainak felvonultatása, amelyben 
Méhely Vészi Józseffel a zsidókérdésről vitatkozott.
♦ A „Magyar Nemzet” 1939. május és júniusi számainak 
beszerzése, ahol megjelent „Az érem másik oldala” című 
cikk a vádlottól, amely válasz volt Eckhardt Tibornak az „Új
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Magyarság” hasábjain megjelent, és az Anschluss ügyében 
írt cikkére.
♦ A „Magyar Nemzet” 1936. júniusi és júliusi számainak 
beszerzése, amelyben megjelent a vádlottnak a „Nyílt levél 
dr. Kussbachhoz” című írása.
♦ Dr. Kálmán Ernő tanár feleségének, született Somogyi 
Sárának a tanúként való beidézése, aki 1934-ben jelentkezett 
bölcsészi vizsgára.
♦ Dr. Weisz Ignácznak a tanúként való idézése, aki a brassói 
szabadkőműves páholy vezetője volt, és akivel Méhely min
dig jó viszonyt tartott fenn.
♦ Kérik Reményi Jenőnek a Kereskedelmi Bank igazgató
jának és özvegy Reményi Ferencnének kihallgatását, amely 
utóbbinak elhalt férjével a vádlott jó barátságban volt, s aki
nek kérésére 1944-ben 300 pengőt küldött.
♦ A Parlament felsőházának a megkeresését, mert a zsidó- 
törvények bizottsági javaslatánál és a törvények parlamenti 
tárgyalásánál, illetve azok miniszteri indoklásánál hivatko
zások történtek a vádlott megállapításaira.
♦ Annak bizonyítását, hogy Méhely egy társaságot alkotott 
Winklerrel, Latz Samuval és Ballagi Mórral, amely utóbbi 
tanári működésének egy évre való meghosszabítását a vád
lott eszközölte ki.

Az indítvány további kézzel írt jegyzetekkel lett kiegészítve, ame
lyekben az alábbi körülmények figyelembe vételét kérik:

♦ Schiffer Aliz zsidó származású növendéket vádlott vétette 
fel, és tandíját is ő fizette 1924-1928-ban.
♦ Klein Miklósnak és nejének a beidézést.
♦ A vádlott kéri egész működésének figyelembe vételét, 
amely 1200 tudományos munkát foglal magába.
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Valószínűleg ugyanennek a szabadlábra helyezési kérelemnek 
egy tisztázott, géppel írt változatában Méhely már csak a követke
ző tények figyelembe vételét kéri a Népügyészségtől:

♦ Bár a Népügyészség azzal vádolja, hogy olyan cikkeket 
írt, amelyek alkalmasak voltak az országnak a háborúba való 
belépését előmozdítani, a vádlott mégis a Cél című folyóirat
ban megjelent, „A legbölcsebb fajvédelem” című munkájára 
hivatkozik. A szerző ugyan elismeri, hogy ebben az írásban 
a zsidóság ellen szólt, azonban úgy véli, hogy munkájában 
sokkal inkább a németek ellen agitált, akiket az ország igazi 
sírásóinak tartott.
♦ Méhely hivatkozik továbbá a Bleyer Jakab nemezetiségi 
miniszter ellen folytatott perére (halott ember meggyalázá- 
sa, 1934-1940), illetve kéri németellenes írásainak (Németek 
Magyarországon, Magyarabb Magyarországot, Magyarok és 
svábok, Bleyer Jakab, Német kisebbségi iskola) a figyelem
be vételét is.
♦ Ismét hivatkozik Méhely a Pester Lloydban Vészi Jó
zseffel folytatott hosszú vitájára, amelynek a végén a „Mein 
Antismeitismus” című utolsó válaszában azt írta, hogy a zsi
dókat sem legyilkolni, sem kínozni nem kell, mert az em
bertelen, hanem szimbiózisban kell velük élni, és esetleg 
törvényhozásilag el kell rendelni, hogy a vegyes házasságok 
kötelezőek legyenek. Erre a vádlott Vészitől azt a végleges 
választ kapta, hogy „Professor Méheli ist kein Antisemit.”
♦ Az idős tanár még arra is hivatkozik, hogy Schiffer Aliz 
tüdőbajos egyetemi hallagatónőt ingyenesen felvétette a tü
dőgondozóba, egy másik zsidó vallású egyetemi hallagatónőt 
létszám felett felvétetett az egyetemre, és nincstelen lévén, a 
tandíját is ő fizette, valamint azt is előadja, hogy két zsidó 
vallású egyetemi tanárral igen jó barátságban állt, illetve két 
zsidó vallású asszisztense is volt.
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Az utóbbi két dokumentumban azonban eltérő adatok merül
nek fel Schiffer Alizzal kapcsolatban, hiszen előbb arról volt szó, 
hogy a vádlott a nevezettnek az egyetemi felvételét intézte el és 
a tandíját fizette ki, míg a második alkalommal tüdőgondozóba 
való ingyenes felvételéről nyilatkozott, és itt már az idős tanár egy 
közelebbről meg nem nevezett zsidó vallású hallgató felvételéről 
és tandíjának átvállalásáról beszél. Feltűnő továbbá, hogy míg 
Méhely korábbi vallomásaiban a cikkeiben megtárgyalt vegyes 
házasságokkal szemben elfoglalt álláspontjáról beszélt, ám itt már 
más publikációira hivatkozva ezek kötelezővé tétele „mellett tör 
lándzsát”

Méhely a február 28-i tárgyalás elhalasztása végett levelet írt a 
Népbírósághoz, amelyben kérését betegségével, illetve a tárgyalás 
megtartásáig adott szűkre szabott felkészülési idővel indokolja. Az 
ismert fajbiológus ebben a levelében az alábbiakkal próbálja véde
ni kifogásolt tevékenységét:
„A zsidókérdésben elfoglalt álláspontom semmiképpen sem al
kalmas arra, hogy a fasiszta irányzat elterjesztődjék és arra sem, 
hogy a demokrácia ellenes irányzat megerősödjék. De arra sem 
volt alkalmas, hogy a faji és felekezeti gyűlöletet felkeltse, illető
leg ébren tartsa, a közfelfogást jelentős mértékben befolyásolja és 
az országra káros irányba terelje. Valamely országnak politikai 
irányvonalát a mindenkori kormány szabja meg. Ha a kormányzat 
irányvonala közhangulatot nem csinál, a korszellemet meg nem 
erősíti, ébren nem tartja, akkor bármilyen irányú irásmű erre be
folyást nem gyakorolhat.

A fenti beadvány ellenére azonban február 28-án sor került a per 
főtárgyalására a vádlott Budapest, Döbreneti út 8. szám alatti laká
sán, ahol a népügyész végindítványában népellenes bűntett miatt 
emelt vádat Méhely Lajos ellen. Az irat szerint az idős fajbiológus 
elleni vádat arra alapozták, hogy a vádlott a MOVE-ban, a Magyar
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Tudományos Fajvédő Egyesületben, a Fajvédő Pártban és a Ma
gyar Kultúrligában volt tag és viselt tisztségeket, illetve a kérdéses 
szervezetekben tevékeny működést fejtett ki. A per vádirata 1945. 
november 23-án kelt (Nü. Száma: 13.561/1945), míg a pótvádirat
1946. január 31 -re datálódott.

A tárgyalás tanácsvezető bírája dr. Bartha András volt, aki mel
lett az eljárásban hat, a pártok által delegált népbíró is részt vett. 
A megidézettek közül Komis Gyula, Szegfű Gyula, Zsirai Miklós, 
Ligethy Lajos és Bartucz Lajos tanúk nem jelentek meg, mert vét- 
ívük szerint nem voltak megidézhetőek. Máté Török Gyula, Endre 
László, Serly Antal, gr. Serényi Miklós, és dr. Szöghy Géza tanúk 
viszont a kebelbeli fogházból nem voltak előállíthatok.

Méhely a vallomása szerint nem érezte magát bűnösnek. A fő
vádlott védekezésként elmondta, hogy zsidó hallgatói közül töb
bet is saját pénzén gyógykezeltetett, s egy zsidó lányt a sok ne
hézség ellenére is ő vétetett fel az egyetemre. Tevékenységével 
kapcsolatban elmondta, hogy Gömbös Gyula rábeszélésére lépett 
be a Fajvédő Pártba, s a párt listáján Bajcsy-Zsilinszky Endrével 
együtt szerepelt, majd amikor Gömbös honvédelmi államtitkár 
lett, kilépett a pártból. Méhely beszámolt továbbá arról is, hogy 
ugyan a Magyar Kultúrligának az elnöke volt, de ebben az időben 
tagjai voltak Bethlen István és Bajcsy-Zsilinszky Endre is. Ezen 
kívül elismeri, hogy a MOVE igazgatósági tagjaként is működött, 
de csupán Bajcsy-Zsilinszky Endre elnökségének idején. Az idős 
fajbiológus a továbbiakban azt vallotta, hogy amikor Gömbös 
honvédelmi miniszter lett, felszólította őt, hogy lépjen be a Faj
védő Egyesületbe, de ő ezt nem tette meg, ahogy nem volt tagja 
sem a Zsidókutató Egyesületnek, sem a Kártékony-rovarok Elleni 
Egyesületnek, sem a Magyar Orvosok Nemzeti Egyesületének. A 
nyilasok közeledését elutasította, pedig többször ajánlottak neki 
vezető szerepet, s magát Szálasit sem fogadta. Vitéz Endre Lász
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lóval való kapcsolatáról elmondta, hogy a deportálásokért felelős 
egykori államtitkárt Gödöllőn ismerte meg, egy ebéden, amikor a 
kormányzó óhajára ott előadást tartott. A MOVE-ban is találkoz
tak, majd Endre megkérte, hogy a könyvéhez Méhely írjon elő
szót, amit Méhely meg is tett. Az egykori tanár úgy nyilatkozott, 
hogy a műveiben szereplő kétlábú munkagép-(munkás)sterilizá- 
lást úgy értette, hogy a munkakerülőket kellene sterilizálni, ahogy 
erre az Egyesült Államokban is törvényt hoztak. Méhely ezenkí
vül azt vallotta, hogy a szociológiai munkái között sok olyan van, 
aminek a megírását már megbánta, de a „biológiai” cikkeiért teljes 
felelőséget vállal.

Ezek után következett a vád tanúinak meghallgatása, akik meg
lepő módon a vádlott fajbiológiai tevékenységével kapcsolatban 
elég visszafogottan nyilatkoztak. Elsőként dr. Lukinich Imre római 
katolikus vallású, 66 éves nyilvános rendes egyetemi tanár vallo
mását hallgatták meg. A tanú elmondta, hogy 5 évig volt Méhely 
tanártársa az állattani szakon, ám egykori kollégája írásait nem is
meri és beszélni sem szoktak. Lukinich szerint Méhely nem oktat
hatta az egyetemen a munkásság sterilizációjának szükségességét, 
mert azt ott senki sem hirdette. A vádlott a munkáiban a saját meg
győződését hirdette, mert fanatikus ember volt, és senkitől sem 
fogadott el utasításokat, s tudományos kérdésben nem találkozott 
olyan cikkével, amely valamelyik fajt megbélyegezte volna.

Dr. Kőrösy Kornél 66 éves, izraelita vallású címzetes nyilvános 
egyetemi tanár, a biológiai szakon tanított, s a 20-as években is
merte meg Méhelyt. A Cél című folyóiratot nem olvasta, a vádlott 
munkáit csak futólag ismeri, közelebbi kapcsolatban sosem voltak. 
Kőrösy úgy vélte, hogy egykori kollégájának a vércsoport kérdé
sében kialakult felfogása nem nyugodott tudományos alapokon, s 
nyilvánvalóan tévedett, s a tudomány sem fogadta el a vádlott ál
láspontját. Méhelynek ebben a kérdésben elfoglalt nézetei izgató
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hatásúak lehettek a hallgatókra, s néhányan fel is keresték a tanút 
tanácsért ezekre a kérdésekre vonatkozólag.

Utolsóként dr. Mendlő Tibor 41 éves evangélikus vallású, egye
temi nyilvános rendes tanár tanúvallomását vették fel, aki elmond
ta, hogy sem a vádlottat, sem a munkásságát nem ismeri. Fajelmé
letéről csak hallomásból tud, előadásait nem hallgatta, a hallgatói 
sem beszéltek az előadásairól, s csak újságcikkekből tudja, hogy 
Méhely erősen jobboldali érzelmű volt.

Ezek után a népbírák zárt ülésen egyenként szavaztak a vádlott 
bűnösségéről, ám abban mindannyian egyetértettek, hogy az ellene 
felhozott vádakban Méhely bűnös. A szavazás eredménye a követ
kezőképpen alakult:

Név (párt) Javasolt
büntetés

Letartóztatás

Baranyai Ede (Független Kisgaz
dapárt)

5 év Szabadlábra
helyezés

Hudacsek Lajos (Magyar Kommunis
ta Párt)

10 év Letartóztatás

Kövér József (Szociáldemokrata
Párt)

10 év Letartóztatás

Püspöki Sándor (Nemzeti Paraszt- 
párt)

6 év Szabadlábra
helyezés

Feiszinger Antal (Polgári Demokrata 
Párt)

10 év Letartóztatás

Horváth Mihály (Szakszervezeti
Tanács)

10 év Letartóztatás

A tanácsvezető bíró a fentiek alapján kihirdette az ítéletet, amely 
szerint dr. Méhely Lajos bűnös az ellene felhozott népellenes bűn
tett vétségében, amiért főbüntetésként 10 évi börtönbüntetésre íté
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lik, valamint mellékbüntetésként, az özvegyi nyugdíj érintetlenül 
hagyása mellett, nyugdíj vesztésre, illetve politikai jogainak gya
korlását 10 évre felfüggesztik. Bartha a kiszabott szabadságvesz
tésből 2 hónapot kitöltöttnek vett, s elrendelte az elítélt azonnali 
letartóztatását. A bíró ezenkívül Méhelyt 645 000 pengő bünügyi 
költség megtérítésére kötelezte, de ezt az összeget egyelőre behajt
hatatlannak minősítette. Az ítélet nem volt jogerős.

Az ítélet indoklásában a tanácsvezető bíró elmondta, hogy 
Méhely már 1926-ban a zsidók egyenjogúsága ellen izgatott, és 
intézkedéseket sürgetett a vegyesházasságok ellen, illetve az osztá
lyok keveredése miatt is tiltakozott. Mivel az elítélt a MOVE igaz
gatósági tagja volt, így azt a bűncselekményt is megvalósította, 
hogy fasiszta, illetve demokráciaellenes pártban tisztséget vállalt 
és tevékeny működést fejtett ki. A bíróság enyhítő körülményként 
mérlegelte Méhely betegségét és előrehaladott korát, illetve meg
bánását, ám súlyosbító körülménynek vette a hosszú időn át tartó 
folyamatos cselekményt és a bűnhalmazatot.

Méhelyt ezen a napon őrizetbe is vették, és a BVOP tájékozta
tása szerint 1947. május 7-ig tartották előzetes letartóztatásban a 
Markó utcában. Méhely felesége ekkor ismét kérelmeket írt többek 
között a Népbíróságok Országos Tanácsának, sőt kísérletet tett arra 
is, hogy a nevezett szervezetet rábírja, hogy férje ügyét felterjesz- 
sze az államfőhöz, aki a további eljárás mellőzésével lezárhatta 
volna az ügyet. így sikerült ismét elérni, hogy 1947. május 5-én 
a Népbíróságok Országos Tanácsa elrendelte Méhely szabadlábra 
helyezését, lakáselhagyási tilalom meghagyásával. Az ekkor már 
kórházban ápolt elítéltről a kórház főorvosa olyan jelentést küldött 
a NOT-hoz, amely szerint az ismert tanár aggsági gyengeségben, 
kiaszottságban, súlyos szívizom-elfajulásban, érelmeszesedésben, 
anginás rohamokban, valamint szívtágulásban szenved, amely 
utóbbi csaknem szívnagyobbodást hozott. A szakvélemény szerint
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életveszély nem állt fenn, de az aggsági gyengeség miatt egy angi- 
nás roham halálos kimenetellel végződhet.

További fordulat volt az ügyben, hogy a Pázmány Péter Tudo
mányegyetem rektori hivatala 1947. november 20-án kelt levelé
ben kéri a Népbíróságok Országos Tanácsát, hogy a Méhely Lajos 
ügyében hozott NŐT ítélet egy példányát az Egyetem Tanácsának 
megküldeni szíveskedjék, mert a Tanács foglalkozni kíván az idős 
tanár igazolási ügyével. Arról viszont nem maradt fenn adat, hogy 
a rektori hivatal tett-e bármilyen további lépést Méhely érdekében.

A per második szakasza és utóélete

A Méhely védője által a korábbi tárgyaláson bejelentett sem
miségi ok fenntartásával a büntetés enyhítése végett bejelen
tett fellebezés folytán a NŐT 1949. június 2-án tartotta meg a 
fellebviteli tárgyalást, amelynek során a vádlottat 6 évi börtönre 
ítélték, mellékbüntetésének érintetlenül hagyása mellett. A tárgya
lás időpontjáig a szabadságvesztésből 1 évet és 4 hónapot vettek 
kitöltöttnek. Ez az ítélet már jogerős volt, s azonnal el is rendelték 
az elítélt letartóztatását. A védő az említett alaki semmiségi okot 
azért emelte, mert a Népbíróság elutasította a bizonyítás kiegé
szítés iránti indítványát, azaz nem rendelte el a védelem tanúinak 
kihallgatását és egyes újságcikkek beszerzését. A NŐT ezt a sem
miségi okot alaptalannak találta, mert a vádlott elismerte, hogy a 
neve alatt megjelent írások az ő munkái. Az ítélet indoklása a kö
vetkezőképpen folytatódik: „Azok az írások, melyeket a népügyész 
vád tárgyává tett, vádlott két évtizedig tartó rendkívül súlyosan 
kártékony munkásságának csupán kis részét képezik. De a konk
retizált vád anyaga jelen esetben még így is feleslegesen soknak 
mutatkozik, ha a bíróság figyelembe veszi, hogy az elmúlt szomorú 
emlékű évtizedek alatt Méhely Lajos neve fogalom volt ebben az 
országban, sőt az országon kívül mindenütt, ahol embernek em
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bertársai ellen való féktelen gyűlöletre izgatása termékeny talajra 
talált. Tehát ha valamiről el lehet mondani, hogy bizonyításra nem 
szorul, mert köztudomású, úgy ez Méhely Lajos tevékenysége.

A NŐT az ítélet indoklását végül a következő sorokkal zárja: „A 
büntetés kiszabását vizsgálva kétségtelennek mutatkozik, hogy a 
cselekményre megállapított legsúlyosabb büntetés indokolt, amint 
ezt a népbíróság alkalmazta is. Ennek ellenére az Országos Tanács 
irgalmat kívánt gyakorolni, figyelemmel vádlott elagott korára és 
beteg állapotára, bizonyságát adva annak, hogy ag szocializmus 
felé haladó népi demokráciában, amit az a munkásosztály vezet, 
amelynek vádlott a sterilizációt szánta osztályrészül, a magyar nép 
bírósága indokolt esetben a humánum követelményeit a nép bár
mely nagy ellenségével szemben is érvényre engedi juttatni a Ma
gyar Köztársaság nevében. Ezért az ítéletnek a főbüntetést kiszabó 
részét rendelkező rész értelmében megsemmisítette.

Mint dr. Korsós érdeklődésére a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága közölte, Méhely Lajos 1953. február 4-én hunyt 
el a Mosonyi úti rabkórházban, ahová a Gyűjtőfogházból 1952. 
május 8-án szállították át. Ezek alapján úgy tűnik, hogy az elítélt a 
rászabott 6 éves börtönbüntetéséből haláláig mintegy 4 évet tölthe- 
tett ki. Méhely Lajos a BVOP tájékoztatása szerint feltehetően az 
Újköztemetőben lett eltemetve, a 301-es parcellában, ám ez az adat 
sem egyértelmű, mert a nyilvántartásban névelírás történt, így csak 
valószínűsíteni tudjuk az elhunyt sírjának helyét. Méhely sírján ma 
sincs emléktábla, csupán erősen kritizálható faj biológiai és kiváló 
zoológai munkái emlékeztetnek az egykori tanárra, aki amellett, 
hogy talán az ország legkiválóbb zoológusa volt, egyben, sajnos, 
a hazai fajbiológia apostolaként és főideológusaként is működött. 
Nehezen érthető, hogy egy ilyen kiváló tudós és tanár, miként sod
ródhatott ilyen tévútra, amely miatt a nagyszerűen induló életpálya 
ilyen szomorú véget ért. A fentebb már említett Soós Lajos idézett
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munkájában erről ekképpen vélekedett: „Sokszor hallottam orvo
soktól is, hogy Méhelyt nem szabad a normális emberek mértékével 
mérni és aszerint megítélni. Az orvosok azt mondták: paranoiás. 
Ezt a megállapítást ismételten hallottam. Paranoiás?! Eddig nem 
sokat törődtem a szó jelentésével, de most, hogy leírtam, mégis 
feltolakszik bennem a kérdés: mi is hát az a paranoia? Lássuk, mit 
mond róla a minden dolgok tudója, a lexikon. Az Új Idők Lexikona 
van a kezemnél, abban olvasom:» Paranoia, főleg férfiaknál elő
forduló, szervi alap nélküli elmebetegség. Logikusan felépített, 
részleteiben szervesen összefüggő téveszmerendszer jellemzi, a 
gondolkozás, akarás és cselekvés teljes tisztasága mellett. A tév
eszmerendszer kóros vonatkoztatásokon és emlékezeti csalódáso
kon alapul, változatai: befolyásoltatási (üldözéses, féltékenységi, 
kveruláns) formák, hipochondriás és nagyzási téboly. A paranoia 
a kicsinységi érzés és a becsvágy, valamint a logikus képesség és 
az ösztönélet közötti arány felbomlásának összetalálkozásakor 
fejlődik ki. Tartós betegség; kifejezett alakjai nem gyógyulnak, 
de zártintézeti kezelést csak igen ritkán igényel. «Megdöbbentem, 
amikor ezeket a sorokat elolvastam. Hiszen ez Méhely fotográfiája, 
mintha e sorokat rá vonatkoztatva írta volna a szerzőjük. ”

Köszönet
A szerző ezúton szeretné megköszönni dr. Matskási Istvánnak, a 
Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatójának, hogy a 
képek megjelenéséhez hozzájárult. Köszönettel tartozom dr. Kor
sós Zoltánnak is, aki számos adattal segítette a jelen a dolgozat 
megírását.

101



Irodalomj egyzék
Az Új Nemzedék tudósítójától (1930): Méhely Lajos: „Becsüle
temhez nem tapad semmiféle fo lt” -  Új Nemzedék, 1930. novem
ber 20.: 10

Balogh, J. (2003): Túrkevétől Óceániáig. -  Nemzeti Lap- és 
Könyvkiadó Kft. (Budapest)

Bosnyák Z. (2000): Méhely Lajos. -  pp. 257-288. In: A magyar 
fajvédelem úttörői. -  Gede Testvérek Bt. 2000. (Budapest)

Korsós, Z. (2003): Ötven éve hunyt el Méhely Lajos, a magyar 
herpetológia legnagyobb alakja. -  Terrárium, 5 (3): 14-15

Méhely, L. (1914): Önéletrajzi adataim (Kézirat gyanánt). -  pp. 
16

Méhely, L. (1931): Nyílt levél az akadémiai tagságról való lemon
dásról. -  Kelt: Budapest, 1931. május 8.

Méhely, L.(1932): Adalék a magyar tudományosság történetéhez.
-  Animadversiones Zoologicae (Budapest): 3-47.

Méhely, L. (1940): Vallomások. -  A Cél, 1939. november, pp. 16

Soós, L. (1962): Négy évtized a Múzeum körút mentén. -  Kézirat, 
p p .262

102



Méhely Lajos (1862  -  1953) 
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Méhely Lajos (1862 - 1953), Kőszeg - 1937 
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