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A XX. század első fele a magyar történelem legviharosabb időszakai közé 

tartozik, melynek során világháborúk, forradalmak, rendszerváltások, gazdasági 

válságok követték egymást rövid konszolidációs periódusokkal megszakítva. A 

sorozatos kudarcok és tragédiák következtében rendkívüli mértékben megnőtt 

azok száma, akik szélsőséges nézetekben, diktatórikus rendszerek ideológiáiban, 

téveszméiben vélték megtalálni a gyógyírt a nemzet gondjaira, s Festetics 

Sándor lényegében ezeknek a politikusoknak a sorát gyarapította.1  

Eleinte úgy tűnt, hogy Festetics gróf a monarchiabeli arisztokraták klasszikus 

életpályájáinak egyikét fogja követni. Annál is inkább, mivel apja maga is a 

dualista Magyarország egyik nagy karriert befutó közéleti személyiségének 

számított, aki egy rövid időre – 1894/95-ben – a földművelésügyi miniszterségig 

vitte. Sándor fia 1882-ben látta meg a napvilágot a dégi kastélyban. Nagyrészt 

otthon folytatott iskolai tanulmányai után 1900-ban érettségizett a szombathelyi 

premontrei gimnáziumban, majd a budapesti egyetem jogi karán folytatta tanul-

mányait, míg végül doktorátust szerzett. Önkéntesi éve után, 1907-től már 

hadnagyként szolgált a közös hadseregben, és úgy tűnt, a katonai hivatás mellett 

kötelezi el magát. 1911-ben azonban megvált a katonaságtól, és – számos fiatal 

mágnáshoz hasonlóan – diplomáciai pályára lépett. Már 1911-ben a párizsi 

követségre került attasénak, majd rövidesen Bécsbe rendelték vissza, ahol gya-

kornok lett a közös külügyminisztériumban. 1913-ban, miután sikerrel letette a 

diplomáciai vizsgát, a szent-pétervári követségen helyezték el. Az első világ-

háború kitörését követően katonai szolgálatra jelentkezett, és előbb a huszá-

roknál, majd a gyalogosoknál szolgált. 1918-ban már a 17. honvéd gyalogezred 

zászlóaljparancsnoki beosztásában találjuk, századosi rendfokozatban, s a 

világháború befejeződésekor zászlóalját teljese egészében, zárt rendben vezette 

haza. 

                                                        
1 Jelen tanulmány a dégi kastélytörténeti konferencián – 2005. október 8-án – elhangzott előadás 
bővített változata. 
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A politika világa eddig sem volt teljesen ismeretlen számára, hiszen 1911-ben 

bekerült a magyar országgyűlés főrendiházába. Főrendiházi tagsága során végig 

passzívnak bizonyult, és igazából az őszirózsás forradalom kitörése, majd győ-

zelme nyitott meg számára páratlan lehetőségeket. Bár Festetics Sándor szinte 

azonnal felajánlotta szolgálatait a Nemzeti Tanácsnak, a döntő tényezőnek mégis 

a rokoni kapcsolatok bizonyultak. Még 1911-ben feleségül vette gr. Károlyi 

Júliát, annak a Károlyi Mihálynak a féltestvérét, akik az 1918 őszi forradalom 

vezéregyénisége lett. Sógorának köszönhetően 1918. december 29-én hadügy-

miniszter lett a Károlyi-kormányban, s emiatt utóbb, az 1930-as években, 

számos támadásban részesült. Az tagadhatatlan, hogy kormányzati szerepvál-

lalása valamilyen mértékben elkötelezettséget jelentett a forradalom, ill. a libe-

rális demokrácia eszméi mellett. Ugyanakkor miniszteri kinevezése mögött ere-

detileg Károlyinak az a meggondolása húzódott meg, hogy a mágnás rokonnak 

jutatott hadügyminisztérium feltétlen lojalitással viszonyul majd hozzá, és vala-

miféle ellensúlyt jelenthet a baloldali radikalizmust képviselő, s egyúttal nagy 

hatalommal bíró budapesti Katonatanáccsal szemben. Miniszteri kinevezése után 

Festetics nagy agilitással látott munkához, és rövid miniszteri működését elszánt 

antikommunizmus jellemezte. 1919. január elején nagyszabású tervet készített 

elő az egyre erősebb hazai kommunista mozgalom felszámolására, vezetőik 

letartóztatására, de az akció végül kudarcot vallott, aminek következtében a 

január 19-i kormányátalakítás során – nagyrészt szociáldemokrata követelésre – 

kikerült a kabinetből.2 

A Tanácsköztársaság alatt nem menekült külföldre, helyette inkább idehaza 

rejtőzködött. Az ellenforradalom győzelme után nem tűnt tanácsosnak, hogy 

ismét bekacsolódjon a politikai életbe, miután a forradalom alatti hadügy-

minisztersége miatt túlságosan is támadhatónak tűnt. Ráadásul új feladatoknak 

kellett szembenéznie: 1924-ben meghalt atyai nagybátyja, Festetics Pál, akinek 

nem volt egyenes ági leszármazottja, így ő örökölte annak tekintélyes birtokait. 

Örökségével Sándor a nagybirtokos arisztokrácia leggazdagabb és legfelsőbb 

szűk rétegébe került be, s mindennapjait egyelőre a hatalmas, több mint 27 ezer 

holdas birtok igazgatásának teendői foglalták le. 

Ez a visszahúzódó életforma azonban nem felelt meg igényeinek, ambíciói-

nak, így 1931-ben, a bethleni Egységes Párt tagjaként országgyűlési képvise-

lőséget szerzett az enyingi választókerületben. Képviselősége még mindig nem 

ütött el élesen a hagyományos arisztokrata karrierekétől, hiszen mágnás körök-

ben megszokott dolognak számított, hogy valaki a birtokához, ill. annak köz-

                                                        
2 HAJDÚ Tibor: Az 1918-as magyarországi polgári demokratikus forradalom. Budapest, Kossuth 
K. 1968. 249-285. 
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pontjához kapcsolódó körzetben képviselőséget vállal. Festetics első politikai 

nyilatkozataiban a Bethlen nevével fémjelezhető konzervatív vonal mellett 

kötelezte el magát. Parlamenti szűzbeszédét 1931 november 18-án mondta el, 

melyben támogatásáról biztosította a Károlyi Gyula vezette kormányt, és elfo-

gadta annak beszámolóját a gazdasági és hitelélet egyensúlyának megőrzése 

érdekében tett intézkedéseiről.3 1932 májusában és júniusában, az esedékes 

költségvetés tárgyalásakor szintén lojalitását hangoztatta a kormány felé. Köz-

ben bírálta a „kereső osztályokat” sújtó magas adóterheket, kijelentette, az 

állami beavatkozás eszközeit csak mint legvégső és átmeneti megoldásokat 

fogadja el,4 és felszólalásaiban egyértelműen egyfajta agrárius politika mellett 

kötelezte el magát.5 1931-33 között, saját bevallása szerint egyébként az Egysé-

ges Párt egyik konzervatív csoportját, az ún. „érdektelenek” táborát erősítette.6 

A dégi gróf pályájában 1933-ban következett be látványos fordulat. Egyre 

erőteljesebb vonzalmat mutatott a fasizmus eszméi iránt, s az addig konzervatív 

nézeteket hirdető, bethlenista politikus a nemzetiszocializmus lelkes támogatója 

lett. Az egyre aktívabb gróf megvásárolta, és politikája szolgálatába állította a 

Mezőföld című, regionális hetilapot. A Mezőföldben rendszeresen vezércikkeket 

jelentetett meg aktuális politikai kérdésekről, és az augusztus 23-i számban már 

a Mussolini fasizmust dicsőítette. Amikor szeptember folyamán fellépése kivál-

totta a polgári baloldal és lapjaik – elsősorban az Esti Kurir – támadásait, kész 

volt felvenni velük a küzdelmet.  

Eredetileg valószínűleg úgy képzelte, hogy Gömbös Gyula miniszterelnök, 

aki 1933 elején első külföldi kormányfőként látogatott Hitlerhez, bizonyos 

megértéssel viszonyul majd új gondolataihoz, de csalódnia kellett. Gömbös 

szokásos vehemens stílusában határozottan és a parlament nyilvánossága előtt 

mondott bírálatot felette, kijelentve, hogy nem szereti a 30 ezer holdas nemze-

tiszocialistákat, és Festetics jobban tenné, ha szociális intézményeket létesítene a 

birtokán. A támadások következtében az enyingi képviselő válaszút elé került: 

vagy megtagadja nézeteit, vagy szembefordul a miniszterelnökkel, és otthagyja a 

pártot. Végül az utóbbi megoldás mellett döntött, mellyel nemcsak kormányfő-

jétől, hanem egyúttal a bethleni konzervativizmustól is látványosan elhatároló-

dott, s 1933 decemberében kilépett a kormánypártból. Döntését valószínűleg 

egyedül és hirtelen elhatározástól vezetve hozta meg, melynek következtében 
                                                        
3 Képviselőházi Napló (továbbiakban KN) 1931-1935. II. k. 266-269. 
4 „Igaza van Bethlennek, hogy nem lehet egy kapitalisztikus gazdasági rendszert fenntartani 
antikapitalisztikus intézkedésekkel.” KN 1931-1935. VII. k. 214.  
5 Festetics szerint, ha a magyar gazdatársadalom két táborra szakad, akkor „ez nem vezethet 
máshova, mint oda, hogy … egy harmadik uralkodjék felettünk: a nagyipar.” KN 1931-1935. II. k. 
269. 
6 Mezőföld, 1933. szeptember 30. 1. 
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lapja, a Mezőföld is érzékelhető fordulatváltásra kényszerült. Az 1933. decem-

ber 10-i vezércikk7 még dicsérte, hogy a képviselő nem csatlakozott a Meskó 

Zoltán nevével fémjelezett és zavaros nézeteket hirdető nemzetiszocialista irány-

zathoz, majd a következő számban már látványosan igazodott a közben 

ellenzékivé váló grófhoz.8 

Az ellenzékbe vonulás után Festetics úgy döntött, hogy saját pártot alapít 

abban a reményben, hogy pártja hamarosan a politikai élet meghatározó ténye-

zőjévé nőheti ki magát. Az 1933 végén létrehozott Magyar Nemzetiszocialista 

Párt élénk és részben sikeres szervezőmunkába kezdett. A Dunántúl számos 

településén alakultak meg helyi csoportjai, néhány nagyobb település – Kapos-

vár, Szombathely, Veszprém és persze a főváros – mellett eleinte főleg ott, ahol 

volt valamilyen helyi kötődése Festeticsnek, a választókörzetében és birtokain: 

Enyingen, Dégen, Böhönyén. A mozgalom idővel kilépett regionális jellegéből, 

és országos szervezetté nőtte ki magát, melyben jelentős szerepet játszott, hogy 

fokozatosan magába olvasztotta a különféle kisebb nemzetiszocialista pártokat. 

A Böszörményi Zoltán vezette kaszáskeresztes mozgalom ekkorra már 

hanyatlóban volt, és hívei részben átpártoltak hozzá. Csatlakozott Festeticshez 

számos szélsőjobboldali politikus is, köztük Meskó Zoltán, Pálffy Fidél és 

Balogh István, akikkel jelentősen bővült a párt ereje. Balogh támogatásával 

például sikerült megvetni a lábukat a Hajdúságban és Debrecenben, de meg 

tudtak jelenni több más alföldi településen is: Mezőberényben, Karcagon, vagy 

Szegeden. Az, hogy miért éppen Festetics nőtte ki magát átmenetileg egyfajta 

vezéregyéniséggé, valószínűleg társadalmi helyzetében, pozíciójában keresendő. 

Országgyűlési képviselőségét jól lehetett kamatoztatni a párt számára, a 

Mezőföld révén saját sajtóval rendelkezett, s hatalmas birtokának jövedelmeiből 

tekintélyes összegekkel finanszírozta a mozgalmat. Tradicionális arisztokrata 

család sarjaként neve, társadalmi kapcsolatai nem elhanyagolható jelentőséget 

kölcsönöztek személyének, sőt azt is sikerült elérnie, amivel Szálasi később 

évekig hiábavalóan próbálkozott: 1934-ben személyes kihallgatáson fogadta őt a 

kormányzó, aki így első kézből informálódhatott a mozgalom helyzetéről.9 

A párt első átfogó programja formailag viszonylag korán, már 1934 január-

jában nyilvánosságra került, de ez valójában a Balogh István-féle csoport prog-

ramjára épült. Politikai téren radikális változásokat sürgetett, benne a felsőház 

teljesen érdekképviseleti jellegű átalakításával, összekötve a hagyományos 

parlamentarizmus erőteljes bírálatával, valamint titkos és lajstromos választójog 

bevezetésével. Emellett antilegitimizmus jellemezte, s a királykérdés kikap-

                                                        
7 Mezőföld, 1933. december 10. 1.  
8 Mezőföld, 1933. december 17. 1.  
9 Mezőföld, 1934. február 11. 1. 
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csolásának szükségességét hangsúlyozta, míg társadalmi síkon az állami kötött 

gazdálkodás bevezetését követelte: a nagyüzemek és nagybankok kisajátítását, a 

tőzsde megszüntetését, és az 500 holdon felüli földbirtokok szétosztását. Első-

sorban az agrárnépesség helyzetét állította középpontba: sürgette a mezőgaz-

dasági jellegű ipar fejlesztését, a társadalombiztosítási rendszer kiszélesítését és 

jelentős népegészségügyi reformok megvalósítását. A program szerves részét 

képezte az antiszemitizmus, s ennek keretében olyan reformok meghozatalát 

sürgette, amely eltiltotta volna a hazai zsidóságot mindenféle érdemleges gazda-

sági és értelmiségi tevékenységtől, beleértve a föld tulajdonlását is.10 

Ezt az igencsak radikális programot Festetics igyekezett általánosabbá tenni, 

valamint a későbbiekben valamelyest enyhíteni, és híveit bizonyos fokú óva-

tosságra intette. 1934. január 7-i cikkében pártja számára három fő alapelvet 

fogalmazott meg. Mindenekelőtt a szociális igazságosság elvén alapuló új 

gazdasági rend megteremtését tűzte ki célul, amely felettébb homályosan hang-

zott, a tagság számára a pártfegyelem betartását jelölte meg elsőrendű követel-

ményként, és végül a mozgalom egységesítését és elvhű vezetők által történő 

irányítását hangsúlyozta.11 Bár a mozgalom irányítására önmagát tartotta a 

leginkább alkalmas személynek, de nem törekedett maga körül olyan vezérkul-

tusz kialakítására, mint amit példaképeinél – Mussolininél és Hitlernél – lehetett 

tapasztalni. Nyilatkozataiban, írásaiban nagy súlyt fektetett liberalizmus-ellenes-

ségének demonstrálására, s ehhez képest viszonylag kevés konkrétabb követe-

léssel állt elől. 1934 áprilisában, a költségvetés tárgyalásakor elmondott beszédé-

ben a zsidóság cionista alapra helyezését, valamint Palesztinába történő kiván-

dorlását szorgalmazta. Kemény hangon bírálta a bankok és kartellek tevékeny-

ségét, radikális földreform helyett olcsó agrárhiteleket és adócsökkentéseket 

sürgetett.12 

A párt röviddel zászlóbontása után dinamikusan erősödött, de a remélt áttörés 

elmaradt. Az 1935. évi választásokon 17 egyéni és három listás – városi – 

körzetben tudtak jelölteket indítani. Valamivel több, mint 75 ezren voksoltak 

rájuk, s összességében a szavazatok 3,8 %-át szerezték meg.13 A választási 

rendszer jellegéből következően a töredékszavatok mind elvesztek és csupán két 

helyen sikerült mandátumhoz jutniuk, Egyingen és Debrecenben. E két mandá-

tum megszerzése is inkább sajátos körülményekkel, semmint az irányzat 

                                                        
10 Magyarországi pártprogramok 1919-1944. Szerk: GERGELY Jenő, GLATZ Ferenc, PÖLÖSKEI 
Ferenc, Budapest, ELTE-Eötvös Kiadó, 2003. 303-313.  
11 Mezőföld, 1934. január 7. 1. 
12 KN 1931-35. XXI. k. 395-398. lásd még Mezőföld, 1934. január 21. 1. 
13 HUBAI László: Politikai pártok társadalmi támogatottsága a képviselőválasztásokon 
Magyarországon 1920-1947. kandidátusi értekezés, kézirat, 1997. 71-74. 
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kiugróan nagy helyi népszerűségével magyarázható. Debrecenben a kormány-

párt a kisgazdákat tekintette fontosabb ellenfelének és sikerrel akadályozta meg 

indulásukat, melyet a nemzetiszocialisták kihasználtak, s az ellenzéki szavazatok 

megszerzésével a maguk javára fordítottak. Enyingen viszont a pártvezér 

lényegében hazai területen mozgott, komoly pozíciókat épített ki, és jelentős 

energiákat mozgósított a szavazók megnyerése érdekében, így győzelme inkább 

személyes sikernek semmint a párt népszerűségének köszönhető. 

A választások után Festetics lényegében ott próbálta folytatni, ahol 

abbahagyta, s politikai téren három fő területre koncentrálta tevékenységét. 

Rendszeresen jelentek meg politikai töltetű sajtócikkei, részben a Mezőföldben, 

részben az eredetileg Meskó lapjának tekinthető Nemzet Szavában, s írásait, 

nyilatkozatait önálló kötetekben is kiadta.14 Emellett több-kevesebb gyakoriság-

gal járta az országot, és számos városban, településen tartott politikai gyűlést, 

próbálta népszerűsíteni eszméit, bővíteni pártja támogatottságát. Bár mozgalmá-

nak vezérkarát középosztálybeliek alkották, elsősorban a falusi agrárlakosság és 

a vidéki városok kispolgársága körében tudott sikereket elérni, s emellett – 

német példáktól ösztönözve – nagy hangsúlyt kívánt helyezni a fiatalság 

megnyerésére. Inkább vágyakat, mintsem realitást tükrözött egyik, 1937. június 

17-i, pártja szegedi nagygyűlésén elhangzott mondata, miszerint „a 

nemzetiszocializmus pártján álláspontján áll a magyar ifjúság 80 %-a.”15 Egyik 

hívének vallomása szerint hetente adott ki körlevelet a tagság részére – egyfajta 

iránymutatóul – és heti rendszerességgel járt el a pártközpontba is.16 

Tevékenységének harmadik területét az országgyűlés jelentette. Bár 1931-től 

1939-ig folyamatosan képviselő volt, ellenzéki pozíciójából következően 

számottevőbb politikai feladatokat, bizottsági pozíciókat nem kapott, s 

képviselői munkájának döntő részét a plenáris üléseken történő felszólalásai 

jelentették. Nem tartozott a túlságosan gyakran szereplő politikusok közzé, 

akiknek minden tárgyról van véleményük, sőt, ha a törvényjavaslatokat vesszük 

figyelembe, akkor kifejezetten ritkán szólalt fel. A nyolc év alatt a költségvetési 

vitákban ötször, egyéb törvényjavas-latok tárgyalásakor négy alkalommal 

fejtette ki véleményét, igaz utóbbiak rendre kiemelkedő fontosságú ügyek – 

hitbizományi és választójogi reform, első zsidó-törvény – voltak. Gyakrabban 

került sor naprend előtti felszólalásokra és interpellációkra, annál is mivel 

ilyenkor minden kötöttség nélkül, bármilyen témáról lehetett beszélni. Festetics 

ezeket az alkalmakat ragadta meg, hogy szóvá tegye a mozgalmát ért hatósági 

                                                        
14 Új írások felé, Budapest, 1934. 
15 Történeti Hivatal, (továbbiakban TH) 3.1.9. V-81671. Gróf Festetics Sándor dossziéja. Lásd 
még KN 1935-1939. XVII. k. 449.  
16 TH 3.1.9. V-81671. Kirchner Béla vallomása. 
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retorziókat, hangot adjon nemzeti-szocialista meggyőződésének és 

németbarátságának. Aligha meglepő, hogy felszólalásai rendre nagy vihart 

kavartak és gyakran keveredett szópárbajokba – elsősorban baloldali – 

képviselőtársaival. 

Festetics változatlan agilitása ellenére mozgalma viszonylag gyorsan hanyat-

lani kezdett. Azok a politikustársai, akik röviddel pártja megalapítása után 

csatlakoztak hozzá, 1935-36 folyamán egymás után hagyták ott – Meskó, Pálffy, 

Balogh – és velük együtt távozott a hívek egy része is. Addigi alvezérei közül 

egyedül az egyébként szerény képességekkel rendelkező Barcsay Ákos 

nyugalmazott csendőrtiszt tartott ki mellette. Az ipari munkásság körében 

amúgy sem túl erős bázisa egyre jobban fogyatkozott, és maga Festetics is kese-

rűen tapasztalta, hogy radikalizmusa inkább az alsóbb kispolgári és paraszti 

rétegek körében talált meghallgatásra. Jellemző módon már 1934 elején az 

intelligencia tétovázó magtartását konstatálta egyik cikkében.17 A mozgalom 

teljes összeomlása és megszűnése lényegében 1938-39 folyamán következett be, 

éppen akkor, amikor politikai téren a nyilas irányzatok rendkívüli megerősö-

désének folyamata zajlott le. Ebben a nyilas mozgalomban azonban Festeticsnek 

már nem jutott hely, és az 1939. évi választásokon kibukott az addig biztosnak 

hitt enyingi képviselőségből is. Valójában persze a kudarcra számítani lehetett. 

1935-ben egy nem túl ismert jelölt, Nagy István volt az ellenfele, akinek az 

erejéből – minden hatósági segítség ellenére – csak a küzdelem szorossá tételére 

futotta, de legyőzni nem tudta őt. Most viszont a kormánypárt Inántsy Papp 

Elemér helyettes pénzügyi államtitkár személyében fajsúlyos ellenfelet állított 

vele szemben. Ráadásul a kormányzat Inántsy támogatására, nemcsak a helyi 

hatalmasságokat – köztük az alispánt – mozgósította, hanem több országos 

személyiség, Tasnádi Nagy András igazságügyi és Hóman Bálint kultusz-

miniszter is lejött korteskedni mellette. A nagy erőket felvonultató kormány-

pártnak végül sikerült elütnie Festeticset addigi mandátumától.18 

A Festetics vezette párt kudarcára a helyi hatóságok részéről alkalmazott 

retorziók aligha adhatnak magyarázatot, hiszen ilyen nyomással más nyilas 

csoportoknak is szembe kellett nézniük. Utólag többször felmerült az a 

kézenfekvő válasz, hogy nem tudott rivalizálni Szálasival, aki módszeres 

taktikával, sikerrel hódította el tőle szavazóbázisát. Bár a megállapítás jogossága 

aligha vonható kétségbe, valójában összetettebb folyamatokról beszélhetünk. 

Mindenekelőtt a pártpolitikáért biztos katonatiszti karrierjét is feladó, elveiért a 

                                                        
17 Mezőföld, 1934. januá 21. 1. 
18 1931-ben a szavatok 66,7 %át, 1935-ben 52,2 %-át és most – vesztesként – 44,9 %-át sikerült 
összegyűjtenie. HUBAI László: Magyarország XX. századi választási atlasza. II. k. Budapest, 
Napvilág Kiadó, 2001.  



 
 
 

Püski Levente 

 

 
 
 

164 

börtönt is vállaló Szálasi valószínűleg hitelesebben tudott képviselni egy olyan 

mozgalmat, amely antikapitalizmust, a meglévő kiváltságok, a nagy vagyonok 

felszámolását hirdette. Festetics hiába hangsúlyozta, hogy az 1920-as évek 

elején – saját bevallása szerint – több ezer holdat osztott szét birtokából falusi 

nincstelenek között, és jövedelmének jelentős részét pártja támogatására áldozta, 

ez távolról sem elégíthette ki a radikálisabb változások iránt fogékony híveket. 

Ami pedig a földkérdést illeti, Festetics kifejezetten mérsékelt nézeteket hangoz-

tatott, és láthatólag nehezen tudta összeegyeztetni nagybirtokos mivoltát pártja 

agrárköveteléseivel. Amikor a Gömbös-kormány 1936-ban törvényjavaslatot 

terjesztette elő a hitbizományi rendszer megszüntetése helyett, annak korszerűsí-

téséről és fokozatos csökkentéséről, a dégi gróf készséggel megszavazta azt. 

Több parlamenti felszólalásában is elhatárolódott mindenféle birtokosztogató 

politikától, külön kiemelve, hogy a náci vezetés sem osztotta fel Németország-

ban a nagybirtokokat.19 Ellenzékiségének visszafogásában odáig ment, hogy 

1939. február 23-án, Teleki Pál kormányfői bemutatkozó beszédére reagálva, 

már azt taglalta, hogy saját és a kormányfő programja között nincs éles különb-

ség, és a konkrét lépésektől teszi függővé, hogy támogatja-e a kormányt, vagy 

szembefordul vele.20 

A Szálasi-féle mozgalom szociális radikalizmusa, harsányabb propagandája 

viszonylag széles támogatottságra talált a társadalom alsóbb rétegeiben, beértve 

az ipari munkásságot is, ahol Festetics pártja mindig is gyengén állt. Az egység 

jelszava, amely annak idején segítette a dégi gróf mozgalmát, most visszájára 

fordult, és a volt vezérkari tiszt szívós céltudatossággal igyekezett perifériára 

szorítani riválisát. Meskó szerint Szálasi visszatérően azzal vádolta Festeticset, 

hogy nem elég radikális, és utóbbi csak bizonyos területeken próbálta ellensú-

lyozni a vádakat. Ennek érdekében mindenekelőtt németbarátságát igyekezett 

hangsúlyosan demonstrálni: a képviselőházban több ízben felszólalt a német-

magyar kapcsolatok szorosabbá tétele mellett, védelmébe vette a hazai nácibarát 

német kisebbségi mozgalmakat, és igyekezett markánsabbá tenni antiszemitiz-

musát. Az első zsidótörvény-javaslatot 1938-ban azért nem fogadta el, mert a 

zsidóságot az egyes foglalkozásoknál 20%-os kvótákat érvényesítő kormányzati 

elképzeléseknél erőteljesebb mértékben kívánta kiszorítani a gazdasági és köz-

életi pályákról. Korábbi álláspontját megerősítve azt is hozzátette, hogy nem 

vallási, hanem származási alapú elkülönítésre van szükség.21 Ezek a lépések 

azonban nem ellensúlyozhatták azt, hogy Festetics nem tudta felvenni a versenyt 

                                                        
19 KN 1931-35. XXI. K. 396. és KN 1935-39. V. k. 135-138. 
20 KN 1935-39. XXI. K. 535-537. Az már más kérdés, hogy Festetics képviselői mandátumát 
békülékeny fellépése sem mentette meg.  
21 KN 1935-39. XVIII. k. 516-517. 
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Szálasi dinamikusan terjeszkedő pártjával, annak radikálisabb programjával. 

Festetics a pártszervezés terén a náci pártot tekintette mintának, de az igazo-

dás inkább csak egyes külsőségekben – induló, pártegyenruha, demonstratív 

felvonulások22 – nyilvánult meg, s valójában nem tudott olyan karizmatikus 

vezetővé válni, aki erős kézzel fogja össze, vezeti híveit. Egy korabeli 

rendőrségi jelentés szerint 1936 után leginkább Festetics pénzügyi támogatásai 

jelentették pártvezéri pozíciója legfőbb hátterét.23 A párt anyagi téren valóban az 

ő személyére épült, de ez a feladat idővel olyan súlyos terhet jelentett a számára, 

hogy kénytelen volt csökkenteni támogatásai mértékét, és Meskó Zoltánnal is 

elsősorban pénzügyi okok miatt különbözött össze.24 A felsorolt tényezők – a 

kilátástalan verseny Szálasi pártjával, bizonyos vezetői képességek hánya és a 

növekvő anyagi gondok – egymást erősítő hatása vezetett el végül a párt 

megszűnéséhez, és az 1939. évi választási kudarc után Festetics személy szerint 

is végleg hátat fordított a politikának. 

Az arisztokrácia idősebb generációja – egy-két kivételtől eltekintve – első-

sorban konzervatívnak vallotta magát, de ez a nagyjából egységes szellemi 

orientáció idővel jelentősen oldódott és a fiatalabbak a ‘30-as évektől már 

különböző pártok és irányzatok oldalán politizáltak, s közülük néhányan a hazai 

nemzetiszocialista mozgalom felé orientálódtak.25 Festetics politikai szerepvál-

lalása tehát, ha nem is tekinthető példa nélkülinek, de mindenképp szokatlan 

jelenségnek számított, ill. annyiban mégis különlegesnek tekinthető, hogy a leg-

gazdagabb, kortársaihoz képest is kiemelkedően nagy földbirtokkal rendelkező 

főurak közül egyedüliként vállalt aktív szerepet a nyilasok oldalán. A jelenség 

magyarázata valószínűleg egyéniségben rejlett. Ellenfelei gyakran vádoltak 

kiegyensúlyozatlansággal, és nem alaptalanul. Úgy tűnik túlságosan is nagy 

ambíció, bizonyítási vágy dolgozott benne, és politikai téren – részben apja 

példájára gondolva – mindenáron ki akart tűnni, gyorsan, nagy teljesítményt 

szeretett volna felmutatni. Már hadügyminiszterként sem elégedett meg a 

pozíció megszerzésével, hanem kinevezése után azonnal kockázatos vállal-

kozásba kezdett, s kísérletének kudarca után a teljes visszavonulás mellett 

döntött. Hosszú idő elteltével, 1931-ben került ismét a politika világába, de most 

sem vállalta a karrierépítés hagyományosabb útját, s viszonylag hamar egy olyan 

ellenzéki mozgalom élére került, melyről azt hitte, hogy rövidesen országos 

                                                        
22 Állítólag alkalmanként még a kastély alkalmazottainak is egyenruhába bújva fel kellett 
vonulniuk a parkban.  
23 TH 3.1.6. P-602. A Horthy-korszak rendőrségének anyagai.  
24 TH 3.1.9. V-81671 Gróf Festetics Sándor dossziéja. 
25 ROMSICS Ignác: A magyar arisztokrácia és a szélsőjobboldal a Horthy-korszakban. Rubicon, 
2004/11. 56-61. 
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jelentőségű tényezővé válik. Jellemének másik fontos vonása, hogy mindenképp 

modernnek, az új irányzatok felé nyitottnak kívánt mutatkozni.26 Meg volt 

győződve arról, hogy a frissen feltörekvő nemzetiszocializmus lesz az, amely 

Európa államait kivezeti a válságból, s ebbeli meggyőződésének kialakításában 

döntő jelentőségűnek bizonyult 1933. évi németországi utazása, amikor közvet-

lenül tapasztalta a hitlerizmus látványos térnyerését. Ebben egyébként nem állt 

egyedül, és számos hazai politikusra gyakorolt nagy hatást az, hogy személyesen 

vehette szemügyre a náci államvezetés teljesítményét, a párt demonstratív 

propagandáját. 

Festeticsnek a választási kudarcot követő visszavonulása – miután nem 

kívánt Szálasi sokadik alvezére lenni – véglegesnek bizonyult. A háborús éveket 

döntően birtokai intézésének szentelte, és részben a dégi kastélyban, részben – 

főleg telente – budapesti házában tartózkodott. A szórakozás hagyományos 

formái iránt – kártya, kaszinó, bálok, színház – sem korábban, sem most nem 

mutatott különösebb érdeklődést, s ambícióit más, a korban modernnek számító 

tevékenységekben kívánta kiélni. Előszeretettel foglalkozott matematikával, sőt 

1944-ben saját maga által írt szakkönyvet jelentetett meg, a logaritmusfüggvény 

címmel. Érdeklődésének másik területét a repülés jelentette. Előbb pilótakikép-

zésben részesült, majd repülőgépet vett, és egyfajta szórakozásként rendszeresen 

repült. Emellett szívesen támogatta a helyi futballsportot, pályát építtetett a falu-

ban, és alkalmanként maga is szívesen játszott. 

Viszonylag későn, 1944-ben hívták be katonai szolgálatra, Csákány-

doroszlóra, s mint repülős őrnagy testhezálló feladatot kapott: a kerületi repülő-

tér parancsnoka lett. A front közeledtével – 1945 tavaszán – alakulatával együtt 

nyugatra távozott, és Ausztriában került az angolszász szövetségesek fogságába. 

Itt állítólag előbb Grazban, majd Klagenfurtban tartózkodott, egyfajta összekötő-

ként a 10. angol páncélos hadosztálynál. Tisztázatlan okokból 1946 tavaszán jött 

Budapestre, és hazaérkezése után azonnal jelentkezett a belügyminisztériumnál. 

Jóllehet már évek óta nem folytatott aktív politikai tevékenységet, múltja 

továbbra is kísérte. A rendőri szervek őrizetbe vették, és még ugyanabban az 

évben ügye a népbíróság elé került. Megismételt tárgyaláson korábbi németbarát 

politikai tevékenysége és a hazai nemzetiszocialista mozgalomban játszott 

szerepe miatt a Népbíróságok Országos Tanácsa 3 év és hat hónap börtönre, 

valamint politikai jogainak tíz évre történő felfüggesztésére ítélte. Az indoklás 

szerint – a többi szélsőjobboldali politikushoz képest – a viszonylag mérsékelt 

büntetés kiszabásánál figyelembe vették idős korát, valamint azt a tényt, hogy 

                                                        
26 Lendvai István publicista egyik cikkében éppen azt hangsúlyozta, hogy a „labilis idegállapotú” 
gróf mindig az éppen aktuális „koráramlatért lelkesedett”. Magyar Nemzet, 1939. január 20. 4. 
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1939 után, a legválságosabb időkben már nem folytatott politikai tevékeny-

séget.27 Büntetését a váci börtönben és a Gyűjtőfogházban töltötte le, és 1949. 

szeptember 29-én szabadult. A hajdani arisztokrata élete ekkora teljesen megvál-

tozott: gyermekei időközben nyugatra távoztak, ő maga pedig a feleségével 

Budapesten lakott, és – miután vagyonát teljesen államosították – alkalmi 

munkákból élt. Az Államvédelmi Hatóság – rendszerellenes szervezkedés vádjá-

val – 1950-ben vette ismét őrizetbe vette: Kistarcsára internálták.28 A vádból 

annyi valóban igaz volt, hogy több hajdani tisztviselővel találkozott, és 

magánbe-szélgetéseiken a fennálló kommunista berendezkedés bukásának 

lehetőségéről beszélgettek. Az ekkori politikai nézeteire vonatkozó információk 

felettébb ellentmondásosnak tűnnek. Egyes besúgói jelentések szerint elszánt 

kommunistaellenesség és angolbarátság jellemezte, és számos mágnás társával – 

köztük legitimistákkal – tartott fenn kapcsolatot. Más források szerint viszont 

megértőbb volt a rendszer irányába, és elsősorban azt kifogásolta, hogy túl sok 

zsidó származású személy található a kommunista párt vezetésében.29 A politikai 

viszonyok enyhülése következtében 1953-ban sor került az internálótáborok 

felszámolására, így ennek részeként Festetics Sándor is kiszabadult. Hátralévő 

éveit már teljes visszavonultságban élte le. Szabadulásakor még úgy nyilat-

kozott, hogy Nagyrábén kíván letelepedni, de végül 1956. szeptember 12-én, 

Baltonrendesen hunyt el. 
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The political career of Sándor Festetics, the „Arrow-Crossed count" 

 

The first half of the career of Sándor Festetics was not in effect different from 

most of his magnate contemporaries, as he partly took part in the political public 

following conservative principles, and partly dealt with the management of his 

estates. It was the fact that in the 1930s he became a supporter of national-

socialistic ideas, furthermore, in the years 1943-45, provisionally, rose to be a 

leading figure of the Hungarian Arrow-Crossed Movement that made his 

political activity exceptionally relevant. Festetics, originally wanted to become a 

great National-Socialistic party of a national-level significance, but his agility, 

                                                        
27 TH 3.1.9. V-81671. Gróf Festetics Sándor dossziéja. A NOT ítélete, 1946. szeptember 14. 
28 Uo. 10-50182/1950. ÁVH határozat. Festeticset 1950 szeptember 22-én vették őrizetbe és 
szeptember 29-én internálták. 
29 Uo. Az 1952 október 24-i, november 24-i, 1953 január 8-i, január 19-i, és március 7-i 
beszámolók.  
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even in spite of his financial sacrifice failed. The study gives an overview of the 

major stations of Festetics’s political career, laying a great emphasis on his role 

he had on the side of the Arrow-Crossed Party. Beyond, it also gives an analysis 

in detail of the factors as a result of which his schemes failed, and the Count of 

Dég was first put aside to the peripheries and chose to resign. It is little known in 

detail that because of his activity in the Arrow-Crossed Movement after World 

War II he was sentenced – in people’s court proceedings – to imprisonment and 

forced to re-settle and leave his home. 


