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A Tanácsköztársaság 1919. augusztus eleji bukása távolról sem jelentett 

visszatérést a forradalmakat megelőző politikai helyzethez. Az 1920. január 25-

26-án megtartott nemzetgyűlési választások az ellenforradalmi erők győzelmét 

eredményezték, de a testület politikai szerkezete számos tekintetben eltért a 

századelőn megszokott képtől. A honatyák nagy része nem rendelkezett 

komolyabb politikai múlttal és a képviselőknek mindössze 11 %-a volt tagja a 

dualista korszak utolsó parlamentjének.1 A változások társadalmi vetületeként a 

parlament társadalmi összetétele is számottevően átrendeződött, melynek 

részeként erőteljesen megnőtt a parasztképviselők aránya, miközben a 

mágnásoké lecsökkent.2 A közvélemény jelentős része az 1918 előtti arisztokrata 

politikusokat is felelősnek tartotta az összeomlásért, ami jelentősen 

megnehezítette számukra a politikai életbe való bekapcsolódást. Pallavicini 

György ellenben azon kevesek közé tartozott, akik az új helyzetben is 

megtalálták a helyüket. 

Az őrgróf ekkorra – viszonylag fiatal kora ellenére – már számottevő 

politikai múlttal, ismertséggel bírt. Sőt, a századelőn úgy tűnt, hogy családi 

háttere és gyors pályakezdése révén fényes és nagy karrier áll előtte. A név igen 

jól csengett a századelő Magyarországán, hiszen apja, Pallavicini Ede mágnás 

nagybirtokosként és gazdasági vezetőként is jelentős tekintélyt vívott ki 

magának. Miután az apa ellenezte, hogy fiából diplomata legyen, utóbbi a 

politika világa mellett kötelezte el magát.3 A korban általános egyetemi jogi 

tanulmányok befejezése után,4 1903-tól két évig Somogy vármegye tiszteletbeli 

                                                   
1 PÜSKI Levente: A politikai elit változása 1919 után. In: Hatalom és társadalom a XX. századi 
magyar történelemben. Szerk: VALUCH Tibor. Osiris Kiadó, Bp. 1995. 401. 
2 ROMSICS Ignác: Múltról a mának. Osiris Kiadó, Bp. 2004. 226-227. 
3 KORNITZER Béla: Apák és fiúk. II. k. Bp. [é. n.] 317. 
4 Bár Pallavicini György gondos nevelésben részesült – alapos nyelvtudás, ismerkedés a 
gazdálkodás gyakorlati teendőivel -, iskolázottsága nem volt kiemelkedőnek mondható. A 
századelőn a magasan képzett mágnások a Monarchia valamelyik elitiskolájába jártak, illetve 
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szolgabírája lett. Erről 1905-ben, a Fejérváry-kormány kinevezése elleni 

tiltakozásul lemondott, majd 1906-ban országgyűlési képviselő lett. Pallavicini 

György az Andrássy Gyula köré tömörülő mágnás csoporthoz csatlakozott s a 

törvényhozásban az Alkotmánypárt oldalán foglalt helyet. A két politikus között 

egy hosszú, gyakorlatilag életre szóló kapcsolat vette kezdetét, melyet tovább 

erősített, hogy 1911-ben Andrássy egyik mostohaleányát, Borbálát vette 

feleségül.5 Az 1910-es választásokon Tisza István elszánt ellenfeleként, 

alkotmánypárti programmal került be ismét a törvényhozásba. Az Andrássy-

csoport egyik sokat ígérő tagjaként karriere gyorsan ívelt felfelé: 1909-ben – 

mindössze 28 évesen – az a megtiszteltetés érte, hogy a Nemzeti Kaszinó 

Széchenyi-lakomáján ő mondhatta el az emlékbeszédet,6 1917-ben, az 

Esterházy-kormányban miniszterelnökségi államtitkár lett, majd megkapta az 

uralkodótól a valóságos belső titkos tanácsosi címet. 

A forradalom győzelme után sokáig személyes kapcsolatban állt annak 

vezetőjével – mellesleg sógorával –, Károlyi Mihállyal, de politikai téren egyre 

jobban eltávolodott tőle. Ráérezve a változás szükségességére, 1919 elején 

aktívan részt vett egy új tömörülés, az Országos Földmívespárt megalakításában. 

A szervezet rövidesen egyesült addigi riválisával, a Nagyatádi Szabó István 

vezette irányzattal, de Pallavicini az új tömörülés vezetőségében nem kapott 

helyet.7 Miután Nagyatádiék határozottan elkötelezték magukat a forradalmi 

erőkkel való együttműködés mellett, a párt vezetése február 24-én kizárta a 

korábbi földmívespárti konzervatív-agráriusokat, köztük Pallavicinit.8 1919 

februárjában annak a lehetősége is felmerült, hogy szerepet vállal Bethlen István 

új, konzervatív alapon megalakult pártjának az irányításában, de az erdélyi gróf 

akciójától végül távol tartotta magát.9 Ennek ellenére neve már ismert volt, mint 

olyané, aki nyíltan szemben áll a forradalmi erőkkel, így nem meglepő, hogy – 

                                                                                                                             
többféle tanulmányokat is folytattak. KORNITZER: i. m. 317. Sturm-féle országgyűlési almanach 
1910-15. Szerk. VÉGVÁRY Ferenc és ZIMMER Ferenc. Bp. 1910. 379. 
5 GUDENUS József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. III. k. Heraldika K. Bp. 
1999. 36. Ebben az esetben nem a házasság befolyásolta a politikai kötődést, hanem fordítva.  
6 Széchenyi emlékezete. Serlegbeszédek a Nemzeti Kaszinóban 1864-1944. Szerk. ANKA László. 
Az előszót írta: GERGELY András. Akadémiai Kiadó, Bp. 2010. 189-190. 
7 SIPOS József: Az Országos Kisgazda- és Földmívespárt megalakítása. A Móra Ferenc Múzeum 
évkönyve 1988/1. Bp., 1988. 308-309.  Ennek ellenére 1919 januárjában tárgyalásokat folytatott 
Károlyival, sőt, a kormányba való bevonásának a lehetősége is felmerült. SIPOS József: A pártok és 
a földreform 1918-1919-ben. Gondolat Kiadó, Budapest, 2009. 162-165. 
8 Uo. 189-190. 
9 Bethlen István titkos iratai. Sajtó alá rendezte: SZINAI Miklós és SZŰCS László. Bp., 1972. 52. 
ROMSICS Ignác: Bethlen István. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1991. 79.  
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másokkal együtt – internálásának lehetősége is szóba került.10 Bár Károlyival 

ekkor már politikai ellenfelek voltak, a személyes kontaktus – annak előnyeivel 

– egyelőre fennmaradt közöttük, egészen március második feléig.11 A 

Tanácsköztársaság hatalomra kerülését követően – saját szavai szerint – előbb 

Nyugat-Magyarországra, majd Bécsbe menekült,12 ahol, az ellenforradalmi 

szervezkedés egyik vezetője lett. Itt rendszeres tárgyalásokat folytatott az 

antanthatalmak helyi vezetőivel, s két akció megszervezésében is részt vett (a 

bécsi magyar követség pénzkészletének elrablása és egy ellenforradalmi katonai 

akció előkészítése), utóbbiak azonban kevés sikert és elismerést hoztak 

számára.13 Az Antibolsevista Comité egyébként sem bizonyult hatékony és 

sikeres szervezetnek, melynek révén komolyabb politikai befolyást lehetett 

volna elérni. Pallavicini maga is átlátta ezt és amint lehetősége nyílt rá, ott is 

hagyta Bécset. Augusztus elején szorgalmazta, hogy az osztrák területen 

felállított ellenforradalmi csapatok vonuljanak be a Dunántúlra,14 és ő is gyorsan 

visszatért az országba. Hazatérését követően 1919 augusztusában – a Friedrich-

kormány megbízásából – dunántúli kormánybiztos lett.15 Kormánybiztosi 

minőségében mindent megtett az új, ellenforradalmi berendezkedés 

megerősítése érdekében, súlyt helyezett a nagybirtokosok érdekeinek védelmére, 

a földmunkásmozgalmak visszaszorítására.16 Működése során jó együttműködést 

alakított ki a Nemzeti Hadsereg vezetőjével, Horthy Miklóssal,17 valószínűleg 

abban a reményben, hogy a politikai kibontakozást illetően hasonló nézeteket 

vallanak. 

A nagy hatalommal nem járó kormánybiztosság persze az 1919 őszi átmeneti 

és zavaros időkben aligha lehetett biztos kiindulópont a politikai életben történő 

komolyabb részvételhez. Pallavicini számolhatott ezzel, mert közigazgatási 

pozíciójával párhuzamosan pártpolitikai téren is aktívnak bizonyult. Számottevő 

szerepet játszott a régi agrárius erők egyesítésének jelszavával és persze 

                                                   
10 Erre végül nem került sor, de rendőri megfigyelés alá helyezték. Uo. 79. SIPOS: A pártok és a 
földreform…, i. m. 188. 
11 Károlyi március 19-én még Pallavicininél ebédelt. HAJDÚ Tibor: Károlyi Mihály. Kossuth K. 
Bp., 1978. 324. 
12 Hajdú Tibor szerint az őrgróf menekülésére a tanácsköztársaság kikiáltása után kerülhetett sor, 
maga Pallavicini pedig nem említ pontos dátumot, bár azt sugallja, hogy már korábban megtörtént. 
HAJDÚ Tibor: Károlyi Mihály., i. m. 328. Nemzetgyűlési Napló, [továbbiakban NN] 1920-22. V. k. 160. 
13 ROMSICS Ignác: Bethlen István., i. m. 82, 84, 86. ZSIGA Tibor: Horthy ellen a királyért. 
Gondolat, Bp., 1989. 15. 
14 ROMSICS Ignác: Bethlen István., i. m. 93. 
15 ZSIGA Tibor: Horthy ellen a királyért., i. m.  51. 
16  Iratok az ellenforradalom történetéhez. I. kötet. Szerk. SZŰCS Dezső. Szikra Kiadó, Bp., 1956. 
131-133. és 174-175. 
17 Uo. 61. 
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Nagyatádi mozgalmának az ellensúlyozására, 1919. szeptember 3-án létrehozott 

Egyesült Kisgazda és Földmívespárt irányításában. A két kisgazda irányzat 

november 29-i egyesülése után a háromnegyed évvel korábbi helyzet ismétlődött 

meg: tagja lett az új pártnak, de a vezetőségben nem kapott helyet.18 Az őrgróf 

azonban – taktikusan – többfelé tájékozódott és a régi konzervatív 

politikusgarnitúra irányába is újjáépítette kapcsolatait.19 Pallavicininél láthatóan 

nem hiányoztak azok a tényezők, amelyek biztosították egy nagyobb politikai 

pálya lehetőségét.  

Eltérően számos mágnás kortársától, a Tanácsköztársaság bukását követően igen 

hamar bekapcsolódott a hazai politikai életbe. Nagy agilitása, pártkapcsolatai, 

ellenforradalmi múltja, valamint az a tény, hogy nagybirtokos mivoltát a trianoni 

országhatárok között is megőrizte,20 komoly politikai és gazdasági hátteret 

biztosított a számára. Pallavicini a dombóvári körzetben indult harcba a képviselői 

mandátum megszerzéséért, s az ismerős terep mellett – birtokai jórészt ezen a 

területen feküdtek – politikai téren is biztos háttérrel rendelkezett. A Kisgazdapárt 

országos vezetése vita nélkül kiállt a jelöltsége mellett és számíthatott a Keresztény 

Nemzeti Egyesülés Pártja támogatására is. A bizonytalan politikai viszonyokat jól 

jellemzi, hogy így is riválisa támadt a szintén kisgazda színekben induló Vétek 

György személyében. A helyi és országos szinten komoly bázissal nem rendelkező 

Vétek erejéből azonban csak tisztes helytállásra futotta, ellenfele győzelme nem 

forgott veszélyben.21 Pallavicini előtt ezzel megnyílt a lehetőség a parlamenti 

szereplésre, amit csak fokozott, hogy két olyan szakbizottságban – a 

földművelésügyiben és a külügyiben – kapott helyet,22 melyek az adott körülmények 

között kiemelkedő jelentőséggel bírtak. 

A nemzetgyűlés, bár sokféle politikai irányzatnak adott teret, alapvetően az 

ellenforradalmi erők győzelmét hozta, amely egyelőre a politikai diskurzus fő témáit 

is meghatározta: a törvényhozás tagjai élénk, sőt időnként kifejezetten heves vitákat 

folytattak a közelmúlt eseményeinek értékeléséről, s benne arról, hogy ki milyen 

szerepet játszott a forradalmi időszakban. Pallavicini teljes lendülettel vetette bele 

                                                   
18 SIPOS József: A Kisgazdapárt fejlődése, struktúrája és eszmerendszere 1918-1922. In: Hatalom 
és társadalom a XX. századi magyar történelemben. Szerk: VALUCH Tibor, Osiris, Bp. 1995. 420. 
19 Bethlen István titkos iratai., i. m. 52. ROMSICS Ignác: Bethlen István., i. m. 99. 
20 Pallavicininek az 1920-as években 5623 holdnyi birtoka volt, és földrajzilag koncentrált 

területen, elsősorban Somogy és Tolna megyében. Magyarország földbirtokosai és földbérlői. 
Összeállította és kiadta a Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal. Bp., 1925. 439. 
21 Vétek a szavazatoknak 40,6 %, míg Pallavicini 59,4 %-át kapta. DOBOS Gyula: Ellenforradalom 
és konszolidáció. In: Tanulmányok Tolna megye történetéből. XI. kötet. Szerk. BALOGH János. 
Tolna megyei Tanács Levéltára, Szekszárd, 1987. 269-277. HUBAI László: Magyarország XX. 
századi választási atlasza. II. kötet. Napvilág Kiadó, Bp., 2001. 14, 19. 
22 NN 1920-22. I. k. 22. 
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magát ezekbe a küzdelmekbe, nemcsak a parlament falain belül, hanem azon kívül 

is. Noha 1919 tavaszáig személyes érintkezésben volt Károlyi Mihállyal, a 

következő év elejétől már vehemens támadásokat intézett ellene.23 1921-ben pedig a 

forradalmi érában játszott szerepe miatt kezdeményezte Batthyány Tivadar grófnak 

a Nemzeti Kaszinóból történő kizárását, melyből utóbb bírósági ügy lett.24 1920. 

szeptember 4-én a honvédelmi miniszterhez intézett interpellációjában az iránt 

érdeklődött, hogy kellő határozottsággal és szigorral történik-e a vizsgálat a Vörös 

Hadseregben korábban szolgálatot teljesített katonatisztekkel szemben.25 1920 

december 1-i interpellációjában pedig  – többek között – amiatt marasztalta el az 

1919 őszétől működő kormányokat, hogy azok elzárkóztak a „forradalom felelős 

tényezői”-nek felelősségre vonása elől.26  

Az ellenforradalmi alapállás, az 1918/19-es időszak politikusaival szembeni 

számonkérés sürgetése persze egyéb célok elfedésére is felettébb alkalmasnak 

bizonyult. A minisztertanács 1920. március 24-i ülésén szóba kerültek bizonyos 

bécsi ellenforradalmi csoportok pénzügyi elszámolásának hiányosságai, azzal 

kiegészítve, hogy egyesek a későbbiekben használatra kapott állami autókkal sem 

számoltak el.27 A minisztertanácsi ülésen elhangzottakról napvilágot látott egyes 

sajtóértesülések szerint Szmrecsányi György és Pallavicini György még nem 

szolgáltatták vissza autóikat, melyeket kormánybiztosi minőségükben kaptak. Az 

eset ürügyén az őrgróf támadást indított a Kisgazdapárt egyik vezetője, Nagyatádi 

Szabó István és köre ellen. A március 27-i ülésen sürgős interpelláció keretében 

utasította vissza a személyét illetően a sajtóban megjelent vádakat, hangsúlyozva, 

hogy egyrészt minden korábbi tevékenységéért vállalja a pénzügyi felelősséget, 

másrészt semmilyen állami autó nincsen a birtokában. Az eddig szimplának 

mondható ügy azzal kapott politikai töltetet, hogy az őrgróf durva ellentámadásba 

ment át. Kijelentette, az a miniszter, aki az egyébként bizalmas ügyet kiszivárogtatta 

a sajtónak, „nem való a kormányba”, s ha efféléket állít, híjával van az 

intelligenciának és burkoltan a nemzetgyűlés összetételét is bírálta.28 Simonyi-

                                                   
23 HAJDÚ Tibor: Károlyi Mihály., i. m. 238. 
24 Batthyány beperelte Pallavicinit rágalmazás és becsületsértés vádjával. Magyarság, 1921. 
december, 16. 3. és december 22. 6. 
25 NN 1920-22. V. k. 212-214. 
26 NN 1920-22. VII. k. 184. 
27 MOL K 27 Mt. jegyzőkönyvek, 1920. március 24. 72-75. A pénzügyminiszter szerint a 
Szmrecsányi-Sigray-Pallavicini csoport pénzügyi elszámolásai – eltérően a Bethlen Istvánétól – 
nem teljesen elfogadhatók, és a kincstári autók ügye is részben függőben van. A minisztertanács 
egyébként a hiányos információkra hivatkozva nem hozott elmarasztaló döntést, hanem az ügy 
kivizsgálását a pénzügyminiszterre bízta. 
28 NN 1920-22. III. k. 256-257. Többek között kijelentette, nem vállal felelősséget, azért, hogy „a 
munka, melyet végeztük, egy ilyen Házat hozott össze”. 
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Semadam Sándor miniszterelnök és Korányi Frigyes pénzügyminiszter igyekezett 

tompítani az ellentéteket és eloszlatni a félreértéseket,29 de Pallavicini nem 

nyugodott meg: újból kemény szavakkal ostorozta a vádaskodó, „paktáló és 

konjunktúra lovagokat”, majd beszédét egy durva sértést tartalmazó francia 

mondással fejezte be.30 A történet folytatására a következő ülésen kerül sor, miután 

a képviselők egy részét felvilágosították a franciául elhangzott mondat értelméről. 

Előbb Rakovszky István házelnök utólagosan két ízben is rendreutasította a 

dombóvári képviselőt sértő szavaiért, majd Nagyatádi szólalt fel, aki – nem 

alaptalanul - magára vette az elhangzottakat és hasonló élességgel reagált. 

Mindenekelőtt cáfolta, hogy ő terjesztette volna a hírt a sajtóban. Továbbá védte a 

nemzetgyűlés összetételét, utalt arra, hogy többen vannak a törvényhozásban, 

„akiknek nem adatott meg a szerencse, hogy francia intelligenciát szerezhessenek 

maguknak”, s kritikus megjegyzéseket tett a „nagy műveltség mázával tetszelgő” 

Pallavicini gazdagságára.31 A dombóvári képviselőnek egyébként nemcsak a 

múltbéli dolgok miatt nem jelenthetett különösebb problémát fellépni Nagyatádi 

Szabó István ellen, a pártból ugyanis már a nemzetgyűlés megalakulását követően 

kilépett, ami egyértelműen jelezte, hogy korábbi tagsága csupán taktikai 

jelentőséggel bírt számára. 

A kettejük közötti személyes harc szeptember elején folytatódott. Az őrgróf 

ekkor azzal a javaslattal állt elő, hogy indítsanak vizsgálatot minden képviselő ellen, 

akinek szerepe volt a forradalmakban, s bár személy szerint nem lett kimondva, de a 

kezdeményezés egyértelműen az 1919 elején miniszterséget vállaló Nagyatádi ellen 

irányult. Utóbbi válaszul uszítónak bélyegezte Pallavicinit, aki ellentétet akar szítani 

a honatyák között, s javaslatának fő célja, hogy az ő személye elleni támadáson 

keresztül akadályozza meg a földreform keresztülvitelét. A vitába Nagyatádi oldalán 

egyik híve, Berki Gyula is bekapcsolódott, s végül heves, magyarázkodásokkal 

kombinált polémia alakult ki az érintettek között arról, hogy ki mit csinált 1918-19-

ben.32 A több oldalról jövő támadások hatására egyébként Pallavicini látszólag 

meghátrált és végül kijelentette, hogy javaslata nem Nagyatádi személye ellen 

                                                   
29 Mindketten hangsúlyozták, hogy itt egy sajtóbeli félreértésről lehet szó, Pallavicini „már rég 
elszámolt minden autóval”, és az egész kérdés nem indokolja ezt a heves reakciót. NN 1920-22. 
262-264. 
30 Uo: 265-266. Pallavicini szájából ekkor hangzottak el az ominózus szavak: „on ne monte pas 
sur le toit pour crier qu’on a mangé de la merde”. Azaz „Nem megyünk fel a tetőre kukorékolni, 
hogy szart ettünk.” 
31 NN 1920-22. III. k. 283-284. Pallavicini támadásának egyébként annyi alapja volt, hogy az 
autók ügyét közvetlenül valóban Nagyatádi feszegette a minisztertanácsi ülésen.  
32 NN 1920-22. V. k. 104-105. 129-134. és 159-166. A vita hevében Berki tudatos sértésként 
többször is „őrgróf képviselő úr”-nak titulálta Pallavicinit. 
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irányult.33 Az őrgróf az 1921. február 24-i ülésen, - a kormányprogramról folytatott 

nemzetgyűlési vitában – taktikát váltva folytatta az addigi gyakorlatot. Miközben 

Nagyatádit dicsérte, személyeskedve támadott másokat: nemcsak a kevéssé 

fajsúlyosnak tekinthető Drozdy Győzőt, hanem a kisgazdapárt prominens alakjait - 

Rubinek Gyulát és Ferdinandy Gyulát – is.34 

Bár a fenti ügyek formailag a forradalmi időszak, illetve egyes képviselők 

múltbéli viselt dolgai körül forogtak, valójában fajsúlyosabb háttérrel 

rendelkeztek. Pallavicini kezdettől fogva a nemzetgyűlés azon politikai 

irányzatához tartozott, amely a politikai kibontakozást csak a legitimitás elvének 

maradéktalan érvényesülésével tudta elképzelni,35 s ennek fontos részét képezte 

IV. Károly király trónigényének és államfőségének elismerése. A dombóvári 

képviselő fellépése tehát – jóllehet ezt nyíltan soha nem ismerte el –, rendszerint 

a legitimizmus fő ellenfeleinek tartott kisgazda politikusok ellen irányult.  

A királykérdésen túl a támadások – különösen a Nagyatádi elleniek – a 

földreformnak is szóltak. Pallavicini a századelőn azon kevés mágnás közé 

tartozott, aki mert nyilatkozni a kérdésben, és rendre a birtokmegoszlás 

átalakításának fontosságát hangsúlyozta. Ehhez képest álláspontja az 

ellenforradalom győzelmét követően bizonyos fokú visszalépést mutatott. Ha a 

kérdés valamilyen formában szóba került, rendszerint hallgatott, s időnként 

olyan szituációban indított támadást Nagyatádiék ellen, hogy a kisgazdapárti 

vezetők joggal tételezték fel, hogy lépésével az őrgróf valójában a földreform 

elodázását kívánja elérni. A Teleki-kormány, illetve annak földművelésügyi 

minisztere, Nagyatádi 1920. szeptember 21-én terjesztette be a nemzetgyűléshez 

a földreformjavaslatot. Ilyen előzmények után kikerülhetetlen volt, hogy annak 

tárgyalásán a dombóvári képviselő ne szólaljon fel. Reformellenes nézeteinek 

azonban nem mert nyíltan hangot adni: a törvényjavaslat ugyanis hosszas 

előzetes egyeztetéseken és kompromisszumokon ment keresztül így a parlament 

túlnyomó részének támogatása tulajdonképpen adott volt. Pallavicini ezért nem 

mert nyíltan elutasító pozíciót elfoglalni, inkább burkoltan adott hangot 

ellenérzéseinek.36 Fontosnak tartotta leszögezni, hogy örömmel fogadja a 

reformot, de óvott a túlzott várakozásoktól, és szerinte a reform után sem lesz 

ideális az ország népesedési és birtokmegoszlása. A témát több politikus az 

                                                   
33 Miután erre a kijelentésre a földművelésügyi miniszter is megnyugodott, az egyik képviselő, 

Hornyánszky Zoltán ironikusan megjegyezte: „dühöng az egység”. NN 1920-22. V. k. 161. 
34 NN 1920-22. VIII. k. 164. 215-221. és 237-238. Ferdinandy itt visszafordította Pallavicini azon 
korábbi kijelentését, miszerint „a konkolyt ki kell vetnünk magunk közül”, hozzátéve, hogy utóbbi 
csak bomlasztotta a Kisgazdapártot. 
35 Az egyébként meglehetősen heterogén politikai irányzatra nézve: KARDOS József: Legitimizmus, 
legitimista politikusok a két világháború közötti Magyarországon. Korona Kiadó, Bp., 1998. 
36 NN 1920-22. VI. k. 357-359. 
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arisztokrácia elleni általános bírálatra használta fel, melyet Pallavicini – rá 

jellemző módon – nem hagyott válasz nélkül. Különösen Grieger Miklóst, az 

agilis keresztényszocialista politikust támadta, kiemelve, hogy személy szerint 

elítél mindenfajta osztályok elleni izgatást.37 Beszédének a legnagyobb 

hiányosságát mégis az jelentette, hogy igazából nem tudott saját elképzelésekkel 

előállni, s az agrárjellegű kérdések az egész ciklus alatt meglehetősen kevés 

szerepet kaptak képviselői tevékenységében.38 Ezek után nem meglepő, hogy 

1921 februárjában kikerült a földművelésügyi bizottságból és helyette a véderő 

bizottságban kapott helyet.39 

A földreformnál lényegesen fontosabbnak tartotta a köz-, illetve politikai élet 

tisztaságának védelmét. Több interpellációjában ostorozott egyes visszás 

jelenségeket,40 az 1920. augusztus 13-i ülésen pedig azzal az indítvánnyal állt 

elő, hogy a nemzetgyűlés tiltsa meg tagjai számára, hogy képviselői 

megbízatásuk alatt és azt követően egy évig olyan állást töltsenek be, melynek 

létesítését a törvényhozás határozta el.41 1921. február 24-i beszédében éppen 

elsősorban amiatt marasztalta el a Teleki-kormányt, mert az nem tanúsít kellő 

erélyt és határozottságot a különböző gazdasági visszaélések visszaszorítása 

érdekében.42 

Pallavicini nemzetgyűlési működésének harmadik fő témakörét a külpolitika 

jelentette. Azon képviselők közé tartozott, akik ellenforradalmi alapállásuk 

egyik kiemelkedő elemének tartották Trianon-ellenességük demonstrálását, akár 

a józan politikai megfontolások félreszorítása árán is. A törvényhozás 1920. 

november elején szokatlan körülmények között, erős nagyhatalmi nyomásra és 

igen gyorsan tárgyalta a le a trianoni békeszerződést. Ismert, hogy ennek során 

Pallavicini azzal a többség által elfogadott kezdeményezéssel állt elő, hogy a 

parlament melletti országzászló félárbocon legyen mindaddig, amíg a történeti 

magyar állam „teljes épségében vissza nincs állítva”.43 Ellenérzéseinek 

erőteljesebb kifejezése érdekében nem vett részt a javaslat általános vitáját 

                                                   
37 Uo. 358. Grieger tevékenysége egyébként a mágnás politikusok általános rosszallását váltotta ki. 
KARDOS József: Egy legitimista „pártvezér”: Grieger Miklós. In: A hosszú tizenkilencedik és a 
rövid huszadik század. Főszerk. GERGELY Jenő. ELTE BTK Új és Legújabbkori Magyar Történeti 
Tanszék, Bp., 2000. 232-233. 
38 Ezek közül 1920. május 20-i interpellációja említhető meg, amely a várható rossz termés miatti 

ellátási gondokról szólt. NN 1920-22. III. k. 75-77. 
39 NN 1920-22. VIII. k. 9-11. 
40 NN 1920-22. I. k. 280-282. és III. k. 410.  
41 A képviselői függetlenséget erősítő kezdeményezés sorsa az lett, mint más hasonló jellegűeké: 
az előkészítés fázisában elakadt. NN. 1920-22. IV. k. 410-411. és XI. k. 220. 
42 NN 1920-22. VIII. k. 162. 
43 NN 1920-22. VI. k. 216. és VII. k. 16. 
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lezáró szavazáson, sőt a kormánytámogató pártszövetségből is kilépett. 1920. 

december 1-én egy interpelláció keretében lehetőséget talált arra, hogy kifejtse 

nézeteit az ország külpolitikai helyzetéről, lehetőségeiről.44 Mondanivalójának 

központi elemét a kormánypolitikának, illetve a kormány közelmúltbeli francia 

orientációjú kísérletének bírálata alkotta, amelyhez képest – jelentette ki – még 

Nagy-Britannia szimpátiája is többet ér. Általában lekicsinylően nyilatkozott a 

nyugati nagyhatalmak, illetve az antant kelet-közép-európai befolyásáról. 

Eltúlzott optimizmussal nagy reményeket fűzött ahhoz, hogy az Egyesült 

Államok nem ratifikálta a békeszerződést, s az ország külpolitikai pozíciójának 

számottevő javulását a belpolitikai konszolidáció sikerétől tette függővé. 

Utóbbinak pedig a forradalmi vezetők felelősségre vonását és a királyi trón 

betöltését tartotta a kulcstényezőinek. Az interpelláció bizonyos értelemben 

csalódást keltőnek tekinthető: hiányzott belőle az árnyalt és mélyreható elemző 

készség, annak demonstrálása, hogy a külpolitikai ügyek szakértője lenne. A 

Teleki-kormány 1920 decemberében egy belpolitikai incidens következtében 

lemondott, de az államfő ismét Telekit bízta meg kormányalakítással. A régi-új 

miniszterelnök december 17-én mondott programot, amelyhez utóbb Pallavicini 

is hozzászólt. Nagyobb ívű, koncepciózus beszéd helyett azonban ezúttal is 

addigi önmagát hozta: számtalan részkérdést tárgyalva személyeskedő harcokba 

bonyolódott.45 

Pallavicini képviselősége kezdetétől fogva a legitimista tábor támogatója volt 

és IV. Károly király elkötelezett hívének számított. Bár rendszeres küzdelmet 

folytatott a törvényhozásban a szabad királyválasztó irányzat prominens 

alakjaival, sokáig tartózkodott attól, hogy a kérdést nyíltan szóba hozza. 

Egyrészt taktikailag nem lett volna szerencsés a király személyét a gyakran 

eldurvuló parlamenti csatározásokba bevonni, másrészt – elvbarátaihoz 

hasonlóan – tartotta magát ahhoz a hallgatólagos konszenzushoz, hogy a trón 

betöltésének kérdése addig nem aktuális, amíg a nemzetközi körülmények 

kedvezőbbre nem fordulnak.46 Ettől az alapállástól csupán egyetlen alkalommal 

tért el. 1920. június 9-én elhangzott interpellációjában ugyanis erőteljesen bírálta 

a kormánynak a sajtócenzúrával kapcsolatos politikai gyakorlatát, melyet 

diszkriminatívnak tartott a legitimistákkal szemben.47 IV. Károlynak azonban 

nem volt türelme várni, és 1921 őszén átfogó akciót indított trónja visszaszerzése 

                                                   
44 NN 1920-22. VII. k. 180-185. 
45 NN 1920-22. VIII. k. 164-166. 
46 Ilyen értelemben nyilatkozott 1921 februárjában, a kormányprogramról folytatott vitában is. NN 
1920-22. VIII. k. 161. 
47 NN 1920-22. III. k. 289-290. 
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érdekében, amely azonban gyorsan kudarcba fulladt.48  Pallavicini közvetlenül 

nem vett részt a hatalomátvételi kísérletben, de teljes mellszélességgel támogatta 

azon legitimista politikusokat, akik nyíltan a korábbi uralkodó mellé álltak. Az 

ún. második királypuccs így gyökereses fordulatot jelentett az őrgróf politikai 

pályáján. Bár jó kapcsolata apósával, Andrássy Gyulával régóta tudott dolog 

volt, kettejük politikai tevékenysége ettől kezdve szorosan összekapcsolódott, 

ami pártvonalon is kifejezésre jutott. Mint korábban szó volt róla, az 1920. 

januári választásokon Pallavicini még kisgazdapárti színekben indult. A 

választásokat követően otthagyta őket és egy – Bethlen István nevével fémjelzett 

– konzervatív tömörüléshez, az ún. disszidensekhez csatlakozott. Amikor 1920. 

június 13-án a nemzetgyűlés két nagy pártja és a disszidens csoport részvételével 

megalakult egy nagy kormánytámogató párt, annak tagja lett. 1920 

novemberében a trianoni békeszerződés parlamenti elfogadása után kilépett 

belőle és a pártonkívüli ellenzéki pozícióját foglalta el. 1921 tavaszán, miután a 

Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja reorganizálódott, Andrássyt követve ennek 

a sorait erősítette. IV. Károly második visszatérése, illetve általában véve a 

királykérdés megítélése azonban végletesen szétzilálta ezt a tömörülést. Így 

amikor Andrássy Gyula Friedrich Istvánnal és másokkal karöltve 1922 elején 

létrehozta a legitimista alapú Keresztény Nemzeti Földmíves és Polgári Pártot, 

Pallavicini azonnal csatlakozott hozzájuk.49 

A királypuccsot követően az egyik legnagyobb parlamenti visszhangot 

kiváltó lépést négy legitimista képviselőnek a letartóztatása50 jelentette, amely 

heves támadásokat váltott ki a királypárti tábor részről. A négy képviselő ügye 

előbb a mentelmi bizottság elé került, ahol két, egymással szemben álló 

vélemény fogalmazódott meg. A többség által támogatott álláspont 

szükségesnek és törvényesnek ismerte el a kormány intézkedéseit, míg a 

kisebbségi vitatta azt. Mivel Andrássy révén Pallavicini személyesen is érintve 

volt a történetben ezért egyfajta munkamegosztás alakult ki. A kisebbségi 

véleményt a plénum előtt nem Pallavicini, aki egyébként szintén tagja volt a 

mentelmi bizottságnak, hanem egy másik képviselő, Somogyi Béla vállalta fel. 

Előbbi feladata pedig az októberi események következtében letartóztatott 

katonatisztek védelme lett: Pallavicini számos interpellációban tette szóvá és 

hevesen elítélte azt, ahogyan a hatóságok az érintettekkel, különösen Ostenburg 

Gyulával bántak.51 

                                                   
48 ORMOS Mária: „Soha, amíg élek!” Az utolsó koronás Habsburg puccskísérletei 1921-ben. Pécs, 
1990. 94-123. 
49 Politikai Magyarország, 1914-1929. Szerk. T. BOROSS László. Bp., 1929. 318-319. 
50 Andrássy Gyula, Beniczky Ödön, Rakovszky István és Sigray Antal. 
51 NN 1920-22. XIII. k. 284-285. XIV. k. 456-462. XVII. k. 162-164. 
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A Bethlen-kormány 1921 végén terjesztette be a nemzetgyűléshez a soron 

következő pénzügyi felhatalmazásra /indemnitás/ vonatkozó javaslatát. A 

törvényjavaslat parlamenti tárgyalása kiváló alkalmat jelentett a képviselőknek 

politikai nézeteik kifejtésére, és arra, hogy általános véleményt mondjanak a 

kormány működéséről. Pallavicini nem is hagyta ki az alkalmat ellenzéki 

pozíciójának demonstrálására. A királypuccsal kapcsolatos hivatalos álláspont 

cáfolatán túl már nem Nagyatádi, hanem a miniszterelnök állt támadásai 

középpontjában. Többek között kijelentette, hogy Bethlen politikája minden elvi 

alapot nélkülöz, az a magatartás pedig, amelyet IV. Károly második 

visszatérésekor tanúsított, múltjának megtagadását jelentette. „Destruktív” 

tevékenységét egyenesen Károlyi Mihályhoz hasonlította, hozzátéve, hogy 

„erről a helyről a nemzet megvetése fogja elsöpörni”. „Talán megnyeri 

szemtelenségük a csatát, de más alapja politikájuknak nincs” – idézte Széchenyi 

Istvánt, de a házelnöki rendreutasítást így sem kerülhette el.52 Bár bizonyos 

fokig igyekezett taktikusan viselkedni,53 felszólalásával egyértelművé tette, hogy 

a legitimista tábornak az Andrássy-Friedrich-Rakovszky vezette radikális 

szárnyát kívánja erősíteni. Bethlen január 23-án reagált az ellene felhozott 

vádakra és utalt arra, hogy maga is hasonlóan ítéli meg Pallavicini politikai 

pozícióját.54 Az őrgróf egyébként most sem tagadta meg önmagát, és a témát 

ismét személyes síkra vitte azzal, hogy a kormányfő mellett a királypárti 

csapatok megállításában annakidején kulcsszerepet játszó Gömbös Gyulára 

zúdította bírálata össztüzét.55 

Az indemnitási vita után a nemzetgyűlés még tett egy sikertelen kísérletet 

arra, hogy letárgyalja a választójogi reformot, majd a törvényileg előírt 

működése február 16-án megszűnt. Pallavici az egész ciklus alatt agilis, tevéken 

képviselő volt, aki láthatóan elemében érezte magát a törvényhozás falai 

között.56 Ilyen előzmények után nem lehetett kérdés, hogy a soron következő – 

1922. május végére-június elejére kiírt – választásokon komoly feladatokkal kell 

szembenéznie, s nemcsak a dombóvári, hanem a kiskunfélegyházi körzetben is ő 

                                                   
52 NN 1920-22. XIV. k. 239-253. A részletes vitában még egyszer felszólalt: NN 1920-22. XV. k. 
515-516. 
53 Kijelentette, hogy – tekintettel az ország érdekére, a kormány által kért hat helyett egy három 
hónapra szóló felhatalmazást hajlandó lenne megszavazni. Annak érdekében pedig, hogy a 

kisgazdákat ne nyomja nagyon Bethlen felé, óvakodott Nagyatádi nevének az említésétől.  
54 NN 1920-22. XV. k. 445-446. 
55 NN 1920-22. XIV. k. 244-247. 
56 Agilitására jellemző, hogy amikor a miniszterelnök még 1920. április 29-én – a számos 
kormányzati tennivalóra hivatkozva – szerette volna egy hónapra elnapolni a Tisztelt Ház üléseit, 
javaslatát Pallavicini határozottan opponálta. Ennek hatására a képviselők megszavazták ugyan az 
elnapolást, de csak május 17-ig. NN 1920-22. II. k. 376-378. 
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lett pártja képviselőjelöltje. Minkét helyen meglehetősen sovány, kevéssé 

mozgósító erejű programmal állt elő, amely a legitimizmus gondolatát és a 

Bethlen-kormány bírálatát állította középpontba. Az erős függetlenségi párti 

hagyományokkal bíró Kiskunfélegyházán, érdemi helyi gyökér nélkül, semmi 

esélye nem volt a sikerre,57 Dombóváron azonban más volt a helyzet. Itt 

Pallavicini otthonos terepen mozgott és jelentős erőket sorakoztatott fel maga 

mögé. Mágnás kapcsolatait kihasználva nyíltan mellette kampányolt a nagy 

tekintélyű Apponyi Albert, de ennél is fontosabb volt a körzetben nagy 

befolyással bíró Esterházy-uradalom magatartása. Esterházy Pál herceg és 

helybeli intézője, Dömötör Mihály formailag semlegességet mutattak, de a 

háttérben inkább az őrgrófot támogatták.58 Pallavicininek sikerült megnyernie a 

katolikus papságot és a német kisebbség túlnyomó részét, de őt erősítette az is, 

hogy a választások előtt komoly liszthiány alakult ki Dombóváron. Ennek 

ellenére a döntő tényező, amely végül – képletesen is – az ő malmára hajtotta a 

vizet, az ellenfél táborának megosztottsága volt. A kormánypárt hivatalos 

jelöltje, Petrichevich Horváth Emil báró, a népjóléti minisztérium államtitkára 

volt. Mellette azonban – ugyanezen az oldalon – Balogh Gyula, a 

Földmívesszövetség titkára is harcba indult a mandátumért. Mindketten komoly 

erőket mozgósítottak az első fordulóban és ketten együtt jóval több voksot 

kaptak, mint Pallavicini, de a többséget senkinek sem sikerült megszereznie.59 A 

következő fordulóban – az előírásoknak megfelelően – már csak a két, korábban 

legjobb eredményt elérő személy vehetett részt. Kormányzati részről így Balogh 

Gyula maradt talpon, aki az Egységes Párt kisgazda szárnyához tartozott: 

programjában a földkérdést állította a középpontba és a kampányban Nagyatádi 

személyesen állt ki mellette.60 A győzelmet végül kemény küzdelemben 

Pallavicini szerezte meg, ami utóbb olyan feltételezéseknek is tápot adott, hogy a 

kormányzat – egyfajta belső buktatással – így akart megszabadulni egy nem 

kívánatos politikustól. A források azonban arra utalnak, hogy nem erről volt szó: 

bár Bethlen szívesebben fogadta volna Petrichevich képviselőségét, végül 

tudomásul vette a kialakult helyzetet. A helyi középosztályi csoportok – 

földbirtokosok, tisztviselők, értelmiségiek – számára azonban Balogh túl 

radikálisnak tűnt és még a korábbi kormánypártiak egy része is inkább az 

                                                   
57 A szavazatok kevesebb mint 5 %-ával  esélye sem volt arra, hogy érdemben befolyásolja a 

küzdelmet. HUBAI László: Magyarország XX. századi…, i. m. 43. Szereplése csak arra volt jó, 
hogy éles vitába keveredjen a Bethlen-kormány egyik miniszterével, Vass Józseffel. MTI 
kőnyomatos, napi tudósítások, 1922. április 26. 3. [Online: http://mol.arcanum.hu/mti] 
58 Magyarság, 1922. május 9. 2. DOBOS Gyula: i. m. 300-314. Bethlen István titkos iratai., i. m. 89. 
59 HUBAI László: Magyarország XX. századi…, i. m. II. k. 44. Pallavicini a szavazatoknak 34,5, 
Balogh 34,8, míg Petrichevich 30,75%-át kapta. 
60 Bethlen István titkos iratai., i. m. 90. Magyarság, 1922. május 30. 5.; június 7. 3. 
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ellenzéki jelöltre voksolt.61 Pallavicini György így újra képviselő lehetett, s 

győzelmének értékét növelte, hogy a Keresztény Nemzeti Földmíves és Polgári 

Párt csupán 11 mandátumot tudott megszerezni, tehát számottevően meggyengülve 

került ki a választási küzdelemből.62 

A második nemzetgyűlés megalakulását követően a pártvezetés már rövid 

távon Bethlen bukásával számolt és erre is törekedett. Az utóbb tévesnek 

bizonyult helyzetértékelés részben a súlyos gazdasági-pénzügyi helyzetre, 

részben közjogi érvekre alapozódott. Andrássyék ugyanis abból indultak ki, 

hogy a Bethlen-kormány törvénytelen módon léptette életbe az új választójogi 

reformot, így egész működése illegitimnek tekinthető. A határozott és markáns 

ellenzéki pozíció kifejezetten kedvezett Pallavicininek, aki lényegében véve ott 

folytatta tevékenységét, ahol az első nemzetgyűlés végén abbahagyta. Július 26-i 

interpellációjában az 1921 őszi nyugat-magyarországi felkelők ügyét felkarolva 

próbálta napirenden tartani a második királypuccs kapcsán letartóztatott 

legitimista katonatisztek helyzetének kérdését,63 a soron következő indemnitási 

vitában pedig – Andrássy Gyula támogató közbeszólásaitól kísérve – erőteljes 

bírálatot mondott a kormány politikájáról.64 Többek között kijelentette, hogy 

nincs átfogó és koherens programja a kormánynak, agrártéren az elhibázott 

földreformon kívül nem történt semmi, az Egységes Párt működésének nincs 

elvi-összetartó ereje és szokása szerint több kormánypolitikust személyeskedő 

módon támadott.65 

1922-től őszén egy szélesebb laza, pártközi szövetség formálódott, burkoltan 

Bethlen-ellenes alapon, melyben a Gömbös-csoport komoly szerepet játszott. A 

KNFPP vezetőinek egy része egy ilyen együttműködéstől láthatóan 

idegenkedett, miközben szembe kellett nézni azzal, hogy a jobboldali 

radikálisoknak nem lehet reálisan számolni a kormány bukásával. Ilyen 

körülmények között Andrássyék – más utat nem látván – a passzivitásba 

vonultak vissza. Andrássy Gyula egyre jobban távol tartotta magát a parlamenti 

                                                   
61 DOBOS Gyula: i. m. 1987. 314, 324. Bethlen István titkos iratai., i. m. 89-90.  A történetek 
megerősítik azt a feltételezést, hogy 1922-ben a közalkalmazottak esetenként még szembe mertek 
fordulni a kormányzat jelöltjével. 
62 A párt a választások előtt még 30 képviselővel rendelkezett. Magyarországi pártprogramok, 

1919-1944. Szerk: GERGELY Jenő – GLATZ Ferenc – PÖLÖSKEI Ferenc. ELTE-Eötvös K. Bp., 2003. 
53. HUBAI László: Magyarország XX. századi…, i. m. I. k. 38. 
63 NN 1922-26. II. k. 481-485. Bethlen válaszában éppen azzal érvelt, hogy a két eset között 
nincsen összefüggés. Uo. 486-487. 
64 NN 1922-26. II. k. 258-274. 
65 Klebelsberg Kunoról kijelentette, hogy nincs senki, aki tőle „csak némi férfiasságot is várna”. 
Uo: 272. 
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politizálástól és fokozatosan addigi álláspontja felülvizsgálatára kényszerült.66 

Ennek részeként, bár ellenzékiségét nem adta fel, de a kormányfővel való 

szembenállása mérséklődött. Pallavicini politikai tevékenysége jól láthatóan 

igazodott apósa nézeteihez. Bár a teljes visszahúzódás távol állt tőle, képviselői 

szereplései 1923-25 között megritkultak, visszafogottabbá váltak, s leginkább 

akkor hallatta a hangját, ha fontos témák voltak napirenden. 1925. január 29-én a 

költségvetés tárgyalásakor leszögezte, hogy nem szavazza meg azt, mert a 

Bethlen-kormányt nem tartja alkotmányosnak, de bírálata már kevésbé volt 

heves és nem a miniszterelnök személyét, hanem inkább a kormány keresztény 

párti tagját, Vass Józsefet állította a középpontba.67 Miután költségvetési javaslat 

estében szinte bármilyen kérdés taglalása megengedett volt, a dombóvári 

képviselő kihasználta a lehetőséget aktuális külpolitikai nézetei kifejtésére. 

Mindenekelőtt kijelentette, hogy túlzottan defetistának tartja a hivatalos 

irányvonalat és mélységesen nem ért egyet a Szovjetunióval tervezett 

diplomáciai kapcsolatfelvétellel. Ennek ürügyén azután világosan elhatárolódott 

a hazai szélsőjobboldali csoportoktól is, melyek fajvédelmi alapon akarnak 

forradalmi politikát csinálni, sőt – tette hozzá – a „fajmagyar nacionalizmus” 

revíziós szempontból kifejezetten elhibázott irányvonal.68 Fél évvel később – 

egy újabb felhatalmazási vitában – még tovább ment a békülékenység terén.  

Akkor éppen az ún. Benicky-ügy jelentette a belpolitikai élet legnagyobb szenzációját. 

Beniczky Ödön, aki 1919 végén a Huszár-kormány belügyminisztere volt, 

egyebek mellett a fehérterrort illetően terhelő nyilatkozatot tett a kormányzóra. 

Pallavicini beszédében helytelenítette a legitimista politikus akcióját,69 majd 

annak a reményének adott hangot, hogy a kormányfő nem fog súlyos retorziókat 

alkalmazni az ügy nyilvánosságra hozatalában komoly szerepet játszó lapokkal 

szemben.70 

1923-ban felkérést kapott a Cobden-Szövetségtől71 egy előadás megtartására. 

Ez, valamint az a tény, hogy a kormányzat 1923 végén egy újabb 

törvényjavaslatot nyújtott be a korábbi földreformtörvény kiegészítésére, kiváló 

                                                   
66 SZALAI Miklós: Ifj. Andrássy Gyula élete és pályája. MTA Történettudományi Intézet, Bp., 
2003. 184-186. 
67  NN 1922-26. XXVIII. k. 388-390. Az őrgróf bő egy évvel korábban, 1923 decemberben már olyan 
kijelentésre ragadtatta magát, miszerint „elismerem, hogy a mai kormány igen nagy mértékben 

haladt előre a forradalmak óta a konszolidáció bizonyos terein”. NN 1922-26. XVII. k. 436. 
68 NN 1922-26. XXVIII. k. 390. 
69  NN 1922-26. XXXIV. k. 212-216. 
70 Pallavicini itt az Újság című polgári-ellenzéki lap betiltására utalt, hozzátéve, hogy „bízom az ő 
(t. i. Bethlen István) kormányzati bölcsességében, hogy ezt a hibát reparálni fogja”.  Uo. 215. 
71 A Cobden-Szövetség 1921-ben alakult meg Budapesten egyfajta liberális közgazdasági elveket 
népszerűsítő társadalmi egyesületként. 
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lehetőséget jelentett számára agrárpolitikai nézetei részletesebb kifejtésére. 

Pallavicini kiindulópontja ismételten az volt, hogy az agárszféra nehéz helyzetben 

van és jelentős változások szükségesek. Kiemelte a kisbirtok gazdasági 

sebezhetőségének, a termelési kultúra növelésének, a külföldi piacok 

biztosításának és a hitelkérdésnek a problémáját.72 A megoldásra váró feladatok 

között egy földreform megvalósításától sem zárkózott el, elismerve, hogy 

Magyarországon a földbirtokmegoszlás „nem egészséges”. De csak olyan 

földreformról lehet szó – tette hozzá –, amely nem teszi tönkre a gazdaságilag 

produktív nagybirtokot és annak megvalósítását össze kell kapcsolni a károsult 

birtokosok teljes anyagi kártalanításával és a földigénylők egy részének a 

túlnépesedett régiókból más területekre történő áttelepítésével.73 Véleménye 

szerint az állami agrárpolitikának sokkal fontosabb feladatai vannak. Erőfeszítéseit 

mindenekelőtt a termelés, a közellátás és az export folyamatosságának 

biztosítására kellene koncentrálnia. Az őrgróf határozottan szemben állt mind a 

Nagyatádi-féle eredeti reformmal, mind annak 1923-ban benyújtott 

kiegészítésével, s bírálta azok hevenyészett, felszínes mivoltát és lassú 

végrehajtását. Attól való félelmében, hogy a reform témája eszközzé válhat a 

politikai játéktéren és a földosztó ígéreteket nem lehet majd kordában tartani, 

felettébb merev álláspontot foglalt el. Láthatóan még annak beismerésére sem volt 

hajlandó, hogy a kormányzat reformjai igen távol állnak mindenfajta 

radikalizmustól.74 

A legitimista tábor viszonylagos passzivitásának feladását egy nagy horderejű 

esemény, a frankhamisítási botrány 1925 végén bekövetkező kirobbanása váltotta 

ki. A kezdeti visszafogottság döntően 1926. január végétől változott meg, amikor 

kiderült, hogy Bethlen nem csupán az ügy kipattanása után, hanem már előtte is 

tudott róla.75 A legitimista politikusok egy része – más erőkkel karöltve – 

lehetőséget látott ebben a miniszterelnök leváltására és ennek érdekében egy heves 

ellenzéki kampány indult el. A küzdelemben fontos és testhez álló szerep jutott 

Pallavicininek: neki kellett a nemzetgyűlésben képviselnie a kormánybuktatásra 

törekvő legitimista irányzatot. A nemzetgyűlés 1926. január 21-i ülésén került sor 

a hamisítást kivizsgáló bizottság felállítására, amelybe Andrássyék szerették volna 

a dombóvári képviselőt is bejuttatni – sikertelenül,76 így csupán a plénum előtti 

                                                   
72  PALLAVICINI György: A magyar agrárpolitikáról. Bp., 1923. 12. 
73 Uo. 20. NN 1922-26. XVII. k. 434-436. Ezek a javaslatok egyébként a Gömbös-kormány 1936. 
évi telepítési reformjánál köszönnek majd vissza. 
74 Szerinte a Bethlen-kormány két területen nem szakított a forradalmi időszak örökségével, s ezek 
egyike a földreform. NN 1922-26. XVII. k. 436-437. 
75 ROMSICS Ignác: Bethlen István., i. m. 170. 
76 Pallavicinire csupán 21 szavazat esett, amely messze elégtelen volt ahhoz, hogy a bizottság tagja 
legyen. NN 1922-26. XXXVIII. k. 373. 
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szereplés maradt meg a számára. A bizottság jelentéséről folyó parlamenti vitában 

azután keményen támadta Bethlent. Azt állította, hogy a frankhamísítás évek óta a 

kormány tudtával és bizonyos fokig együttműködésével folyt. Majd hozzátette, 

hogy – rámutatva a kormányfő korábbi kijelentései közötti ellentmondásokra – 

mihelyt nyilvánosságra került az ügy, Bethlen „elkövetett mindent, hogy a 

frankhamisítás tetteseit és résztvevőit leplezze és az egész kérdést eltakarja”.77 

Vádjait a miniszterelnök azonnal visszautasította, illetve azok bizonyítását 

követelte.78 Miután közvetlen és egyértelmű bizonyítéka Pallavicininek valóban 

nem volt, arra törekedett, hogy a kérdést olyan fórumokra vigye, amelyek az ügy 

elhúzását és annak további nyilvános tárgyalását segítik. Ennek érdekében kész 

volt egy sajtóper vagy egy rágalmazási per elé állni. A kormányzat azonban igen 

taktikusan elhárította a felkínált lehetőségeket, ehelyett a parlamenttel 

felfüggeszttette az őrgróf mentelmi jogát és a perben való tanúvallomásra 

kötelezte.79 Pallavicini két ízben is nyilatkozott, először április 13-án a 

vizsgálóbíró előtt, majd május 17-én a törvényszéki tárgyaláson.80 Szavaiból 

kiderült, hogy közvetlenül semmiről nem tudott, illetve bizonyítékait egyes, a 

hamisításban részt vett személyek neki mondott állítólagos kijelentéseire 

alapította. Miután Pallavicini így közvetlenül nem rendíthette meg Bethlen 

helyzetét, a korábbi politikai támadások folytatásának eszközét választotta. Az 

1926/27. évi költségvetés nemzetgyűlési tárgyalását felhasználva – egy újabb 

viharos ülésen – megismételte korábbi vádjait, illetve új elemekkel próbálta meg 

kiegészíteni. Többek között kijelentette, hogy egyértelmű összefüggés van a 

bűnügy és a különböző jobboldali radikális titkos társaságok között, utóbbinak 

pedig nemcsak Bethlen, hanem Rakovszky Iván belügyminiszter, sőt több neves 

bíró is tagja volt korábban.81 

Pallavicini nagy vihart kiváltó újabb fellépése megerősítette azt, ami persze 

már érzékelhető volt: a legitimista tábor két részre oszlását. Egyik szárnyukat – 

Apponyi Alberttel és Zichy Jánossal az élen – a történtek ellenére egyfajta 

mérsékelt ellenzékiség, illetve a kormánnyal való együttműködési szándék 

jellemezte. Velük szemben a másik csoport – elsősorban Andrássy és köre – 

                                                   
77 NN 1922-26. XL. k. 184. 
78 Uo. 187. Az ügy politikai-kormányzati hátterére nézve: ROMSICS Ignác: Bethlen István., i. m. 170. 

és ABLONCZY Balázs: A frankhamisítás. Hálók, személyek, döntések. Múltunk LIII, 2008, 1. sz. 
39-50. ORMOS Mária: Hamis frankokkal teli bőröndök. In: Skandalum. Magyar közéleti botrányok 
1843-1991. Összeállította: GERŐ András. T-Twins K. Bp., 1993. 175-192. 
79 NN 1922-26. LXI. k. 1-4. 
80 MTI kőnyomatos, napi tudósítások, 1926. április 13. 1. és május 17. 14-17. [Online: 
http://mol.arcanum.hu/mti] 
81 NN 1922-26. XLI. k. 196-202. 
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végleg szakított Bethlennel, s a politikai életben nyílt és határozott ellenzéki 

pozíciót foglalt el.82 

A Bethlen-kormány 1926 végén újabb parlamenti választások megtartása 

mellett foglalt állást. Túljutva a frankügy nehézségein és látva, hogy a gazdaság 

konszolidálására tett erőfeszítéseik kezdik meghozni gyümölcseiket, a kormányfő 

ismét sikerben, méghozzá a korábbinál biztosabb győzelemben reménykedett. A 

dombóvári körzet választóközönségét az országos közhangulatban bekövetkező 

változások önmagukban sem hagyták hidegen, de a kormányzat helyi szinten is 

komoly előkészületeket tett a siker érdekében. Ezúttal sikerült az erők egyesítése 

és Éry Márton volt megyei alispán személyében olyan jelöltet tudtak találni, aki – 

tekintélye, kapcsolatrendszere révén – képes volt a választók széles rétegeit 

megnyerni a maga számára. Vele szemben Pallavicini – miután pártja időközben 

felbomlott – pártonkívüliként, ellenzéki-legitimista programmal vette fel a 

küzdelmet, ami az adott körülmények között igen kevés volt a sikerhez. A 

választási eredmény – igazolva a kormányzati körök előzetes reményeit83 – 

magabiztos győzelmet hozott az egységes párti jelölt számára.84 

Az eredmény kudarc volt mind Pallavicini, mind a radikális legitimista csoport 

számára, csalódottságuk pedig 1927 januárjában fokozódott. A Bethlen-kormány 

ugyanis időközben sort kerített a törvényhozás szerkezetének átalakítására, 

melynek részeként az addigi nemzetgyűlés helyét kétkamarás parlament foglalta 

el. A felsőház arisztokrata tagjainak választására készülve Pallavicini vezetésével 

sor került egy ún. ellenzéki lista felállítására, de a választáson a hivatalos lista 

győzött, méghozzá nagy fölénnyel.85 Pallavicini, nehogy személyes érdekeltséggel 

vádolják, nem jelöltette magát, tehát esélye sem volt bejutni, de a szavazáson 

Andrássy is kibukott, aki pedig eredetileg mindkét oldalon ott szerepelt a jelöltek 

között.86 A felsőházi választások körül játszott szereppel Pallavicini politikai 

tevékenysége egy időre befejeződött. 

A két nemzetgyűlési ciklus elég időt biztosított arra, hogy megmutatkozzon az 

őrgróf politikusi egyénisége. Igen hamar kiderült, hogy személyében egy aktív és 

                                                   
82 KARDOS József: Legitimizmus…, i. m. 136. és 156.; SZALAI Miklós: i. m. 188. 
83 Kozma Miklós, a korszak egyik jó informált politikusa nem várt nagyobb harcot a dombóvári 
körzetben. Iratok az ellenforradalom történetéhez. Az ellenforradalmi rendszer gazdasági helyzete 
és politikája 1924-1926. III. k. Szerk. NEMES Dezső. Kossuth Kiadó, Bp., 1959. 654. 
84 Pallavicini a voksok 32,6, míg Éry Márton 67,4 %-át szerezte meg. HUBAI László: 
Magyarország XX. századi…, i. m. II. k. 67. 
85 Pallavicini valószínűleg maga is tisztában volt azzal, hogy nincs komoly esélye a sikerre, de az a 
fajta ún. küzdő politikus volt, akit a kudarc lehetősége nem rettent meg. 1925 februárjában, egyik 
felszólalásában a Nemzeti Kaszinóra utalva maga is elismerte, hogy „a tagtársaknak nagy része 
más politikai véleményen van, mint én”. NN 1922-26. XXX. k. 94. 
86 Magyarság, 1927. január 8. 2.; Pesti Napló, 1927. január 8. 2. és január 9. 3. 
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kifejezetten harcos politikus került be a törvényhozásba, aki képviselősége nagy 

részében – 1921 végétől folyamatosan – az ellenzéki oldalon politizált. Ez a pozíció 

kedvező is volt számára: láthatóan akkor érezte magát elemében, amikor halk 

hangján és látszólag szenvtelen stílusban,87 de igen kemény ütéseket osztogatva 

képviselhette álláspontját. Az első nemzetgyűlés időszakában azon törvényhozók 

közé tartozott, akik gyakran szólaltak fel és bármikor készek voltak heves és 

személyeskedő ütésváltásokba belemenni. Bár a második nemzetgyűlés alatt 

kevésbé gyakori szereplés és kevesebb személyeskedő polémia kísérte működését, 

stílusa alapvetően nem változott. Politikustársai számára Pallavicini mindig is ún. 

megosztó személyiség maradt,88 olyan, aki nemcsak híveket, hanem sok ellenséget 

is szerzett magának és felszólalásait több ízben viharos jelenetek kísérték. 

A mondottakból következően inkább parlamenti debatter volt, az elvi-elméleti 

kérdések kevéssé foglalkoztatták. 1920-ban mint ellenforradalmi, a keresztény-

nemzeti gondolat iránt elkötelezett politikus jelent meg a közéletben.89 Azt, hogy 

ez pontosan mit takart, nem könnyű meghatározni. Bár beszédeiben rendszerint 

tükröződött, hogy művelt és olvasott ember, de igazán soha nem törekedett 

nézeteinek részletes és alapos kifejtésére. A két nemzetgyűlés előtt több ízben is 

fontos alkotmányjogi kérdések feküdtek, de ezek tárgyalásától Pallavicini távol 

tartotta magát.90 Jellemző, hogy amikor 1920-ban az egyetemi és főiskolai 

felvételiket szabályozó törvényjavaslat – a numerus clausus – tárgyalása volt 

napirenden, Pallavicini egészen más ügyben vitázott kisgazda politikusokkal.91 

Talán az agrárkérdés volt az egyetlen, melynek kapcsán több ízben is hallatta 

hangját, s itt jól látható volt, hogy nem tudott megszabadulni társadalmi 

helyzetének meghatározottságától. Az általa hangoztatott nézetek különösebb 

eredeti elgondolást nem tartalmaztak és lényegében a konzervatív-agráriusok, 

illetve a nagybirtokos körök elgondolásait tükrözték. Időnkénti elszólásai, más 

                                                   
87 Pallavicinit többször kellet figyelmeztetnie a házelnöknek, hogy beszéljen hangosabban, a 
képviselőtársak körében pedig ismert volt, hogy a legélesebb támadó megjegyzéseit is látszólag 
nagyobb indulatok nélkül mondta el. 
88 Az 1921. december 14-én elhangzott beszéde alatt a kisgazda tábor tömeges kivonulással 
tüntetett személye ellen. Magyarság, 1921. december 15. 3. Részben kétes hírnevének 
köszönhetően időnként olyan konfliktusokat is kreáltak a személye köré, melyek utóbb 
valótlannak bizonyultak. 1925-ben Bánffy Miklós cáfolta azt a hírt, hogy Pallavicini az ő kizárását 
javasolta volna a Nemzeti Kaszinóból. MTI kőnyomatos, napi tudósítások, 1925. augusztus 8. 14. 

[Online: http://mol.arcanum.hu/mti] 
89 Ezt az alapállást hitelesen tudta megjeleníteni, hiszen már említett 1909. évi, egyébként nem 
különösebben színvonalas Nemzeti Kaszinóbeli beszédében is határozottan szembefordult a 
„nemzetközies” szellemi-politikai irányzatokkal. Széchenyi emlékezete…, i. m. 190. 
90 Nem szólalt fel – többek között – a két választójogi reform és a házszabályreform tárgyalásakor, 
valamint a felsőház felállítása kapcsán. 
91 NN 1920-22. V. k. 129-134. 
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összefüggésben elejtett megjegyzései alapján mind a politikai berendezkedés 

demokratizálását követelő baloldaltól, mind a jobboldali radikalizmus csoportjaitól 

elhatárolódott. Nézetei egyfajta liberális színezetű konzervativizmussal 

jellemezhetőek, azzal, melyet a századelő is képviselt, és amely nem állt távol 

Bethlen világ- és társadalomképétől. Valójában a legitimizmus gondolata és a 

királykérdésben elfoglalt álláspontja volt az, amely végletesen szembefordította őt 

a kormánypolitikával. Legitimizmusa részben érzelmi hátterű volt,92 részben arra a 

közjogi koncepcióra épült, miszerint az ellenforradalmiságból logikusan 

következik a forradalom előtt intézményi alapokhoz való visszatérés, különösen a 

trón betöltésének vonatkozásában.93 

Az 1920-as évek második felében a közéleti érvényesülés és szereplés terén 

többféle lehetőség is állt Pallavicini előtt.94 Az őrgróf azonban, bár volt bizonyos 

fokú érdeklődése az agrárkérdések iránt és tagja volt a földbirtokosok 

érdekvédelmi szervezetének, az OMGE-nak, nem tartotta magát gazdasági 

szakembernek95 és nem kívánt kizárólag agrárius alapon politizálni. 

Időközben a legitimista tábor több társadalmi szervezetet is létrehozott. 

Pallavicini tagja volt mind az 1923-ban megalakult Nemzeti Összetartás 

Társaskörének, mind az 1926-ban létrehozott Magyar Férfiak Szent Korona 

Társaságának,96 vezető szerephez azonban egyikben sem jutott. Egyrészt az 

arisztokraták körében az általa képviselt radikális legitimizmus nem élvezett 

túlzottan nagy népszerűséget, s személy szerint sem rendelkezett különösebben nagy 

tekintéllyel a főúri rétegen belül. Másrészt látszott, hogy nem igazi szervező alkat, a 

politikában is a pártonkívüli pozíció állt hozzá a legközelebb. Igaz, a politikai 

életben szoros viszony alakult ki közte és Andrássy Gyula között, s rendszerint 

apósa irányvonalát követte, de önálló személyiség volt. Még ellenfelei sem vádolták 

soha azzal, hogy csupán Andrássy szócsöve volna, de egy ilyen szerepet ő maga 

sem kívánt felvállalni. Andrássy Gyula 1929 június 11-i halálakor, illetve azt 

követően, csupán mint közeli rokon vállalt el bizonyos feladatokat, de egyetlen 

szóval sem beszélt a nyilvánosság előtt az elhunythoz fűződő kapcsolatáról és nem 

kívánt ebből bármilyen tőkét kovácsolni a maga számára.97 

                                                   
92 Későbbi források alapján a dolgozószobája falát egyetlen kép díszítette – Ferenc Józsefé. 
KORNITZER Béla: i. m. 315. 
93 Erről: KARDOS József: Legitimizmus…, i. m. 30. BÉKÉS Márton: A legitimisták és a legitimizmus. 

In: A magyar jobboldali hagyomány. Szerk. ROMSICS Ignác. Osiris, Bp., 2009. 214-216. és 221-234. 
94 1921-ben tagja lett az Angol-Magyar Kereskedelmi Kamara elnöki tanácsának, 1925-ben pedig 
megválasztották az Országos Vívószövetség elnökévé. MTI kőnyomatos, napi tudósítások, 1921. 
február 11. 6. és 1925. február 6. 5. [Online: http://mol.arcanum.hu/mti] 
95 PALLAVICINI György: i. m. 5. 
96 KARDOS József: Legitimizmus…, i. m. 149-151. és 156. 
97 Újság, 1929. június 13. 3. Magyarság, 1929. június 16. 6. 
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Pallavicini alapvetően politikus alkat volt, olyan, aki a parlamenti politizálást 

tekintette fő hivatásának, egyéniség, aki pusztán pozícionális előnyök miatt nem 

kívánt megalkudni a kormányzattal. Ehelyett inkább visszavonult mindenfajta 

komolyabb közéleti tevékenységtől és várt arra, hogy a politikai viszonyok 

változása idővel ismét lehetőséget teremt majd számára a politikai életbe való 

visszatérésre.98 
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György Pallavicini, A Royalist Opponent of the Bethlen Government 

 

In the autumn of 1919, the victory of the counter-revolution was not accompanied 

by the return of the dominant political elite which governed the state at the 

beginning of the century. George Pallavicini was able to continue his political 

career in the 1920s, but many others failed to do so. Pallavicini, who came from a 

famous magnate family, became a Member of Parliament in 1920. He was one of 

the most active and even militant members of the first National Assembly and he 

engaged in conflict with many of his political associates on various occasions. 

Concerning his political views he was characterised by a certain conservative 

liberalism and his activities mainly reinforced the royalist movement, which 

supported Charles (Karl) IV. 

Following the second unsuccessful attempt of Charles IV to regain his throne 

in autumn 1921 Pallavicini proved to be a strong opponent of the policy of the 

Bethlen government. This determined his political activities, especially then he 

was re-elected and sat in Parliament between 1922 and 1926. In the spring of 

1926, after the franc forgery scandal broke out, Pallavicini addressed peculiarly 

violent attacks to the government. Although he was an important, well-known and 

prominent figure of the royalist movement, he never had a leading role. The 

reason can be found either in his fighting and ‘conflict-taking’ behaviour or it can 

be explained by the fact that he rarely stated his opinion on those political issues 

which were not related to the question of legitimacy. 

During the next general election at the end of 1926 Pallavicini lost against his 

opponent, thus temporarily retired from politics and he did not carry out 

significant activities in other areas of public life. 

                                                   
98 Visszatérésre az 1930-as évek elején valóban lehetősége nyílt, de erről egy másik tanulmányban 
kívánunk írni. 




