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Az arisztokrácia válsága és jövője
Írta: Wesselényi Miklós báró

A társadalmi kérdések korunk legégetőbb problémái közé
tartoznak, söt bátran mondhatjuk, hogy sorsdöntő problémái
közé, mert bizonyosra vehető, hogy a most folyó második
világháború bármilyen is legyen annak katonai vagy politikai
kimenetele, gyökeresen fogja átalakítani állami és társadalmi
berendezkedésünket. Ez az átalakulás már az első világ-
háború után megindult, de (különösen Magyarországon) nem
volt elég őszinte és nem volt elég célszerűen radikális. Mindaz,
ami e téren történt, annyira csalóka és hamis volt, hogy való-
színű, hogy á jövő történetírója Európának az első világ-
háború utáni nem egészen őszinte társadalmi átalakulásában
fogja megjelölni a második világháború keletkezésének egyik
mélyebb okozóját. Mindezek a társadalmi kérdések Magyar-
országon különösen jelentőséggel bírnak, mert a társadalmi
problémák nálunk sokkal bonyolultabbak mint Európa legtöbb
államában. Nem szabad ugyanis elfelejteni, hogy Közép-
Európában a feudalizmus 1848-ig érintetlenül fennállott.
A francia forradalom pedig, mely a liberális kapitalista tár-
sadalmi berendezkedés szülőanyja volt, hatvan évvel előzte
meg 1848-at. Ennek folyománya aztán az, hogy Magyar-
országon a szociális feszültség nagyobb mint más államokban.
Éppen ezért, ha a magyar társadalom problémáival nem
dogmatikusan vagy szenvedélyesen, hanem tárgyilagosan
kívánunk foglalkozni, úgy feltétlenül jogosultnak látszik
az a felfogás, mely az egész kérdéskomplexumot probléma-
körökre bontja és azokat a maguk speciális helyzetének meg-
felelően akarja vizsgálni. Ezt tűzte ki feladatául a jelen tanul-
mány is, mely a következőkben a legkülönbözőbb szempontok-
ból és különböző társadalmi rétegekhez tartozó emberek meg-
nyilatkozásain keresztül az arisztokrácia kérdésével, mint
olyannal és az arisztokrácia problémáival szeretne foglalkozni.
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Az arisztokrácia kérdését, mint általában ezt a társadalmi
osztályt az utóbbi időben divatba jött szellemi áramlatoknak
megfelelően igyekeztek nálunk bagatellizálni, pedig ezt egy-
általán nem lehet és minden reformtörekvés, vagy újfajta
társadalmi szemlélet legbehatóbban kell foglalkozzon Magyar-
országon az arisztokrácia kérdésével. Hogy ez így helyes-e
vagy nem, az teljesen más kérdés, melyet nem vagyunk hivatva
e pillanatban eldönteni, de mindenesetre olyan tény, mellyel
számolni kell. Készséggel elismerjük, hogy Európa legtöbb
államában ennek a kérdésnek egyáltalán nem, vagy már csak
nagyon kis mértékben van szociális jellege a szó államjogi
és társadalmi értelmében. Hogy ez így van, az éppen annak
köszönhető, hogy a társadalmi átalakulás Nyugat-Európában
ténylegesen is a francia forradalommal kezdődött. Nálunk
azonban e kérdés fenti jellegzetességei a legteljesebb mérték-
ben fennállanak, éppen ezért kell velük nyíltan szembenézni.

Az arisztokrácia ma és különösen nálunk, mert hiszen
máshol ilyen értelemben nincs erről szó, megtámadott osztály,
melyet többféle súlyos bűnnel vádolnak és vannak olyan
irányzatok és törekvések, melyek minden vonatkozásban ki
akarják kapcsolni a nemzeti munkaközösségből. Túlságosan
messze vezetne, ha ezeket a kritikákat mind megvizsgál-
nánk és a kitűzött cél nem is az, hogy valamely társa-
dalmi osztályt támadjunk, vagy védjünk. Másrészt ugyan-
akkor minden tárgyilagos szemlélet el kell ismerje, hogy azon
majdnem kizárólagos vezetöszerep következtében, melyet
az arisztokrácia Magyarországon a liberalizmus megvalósí-
tásáig, de söt talán Trianonig játszott, feltétlenül felelősség
terheli jó és rossz értelemben egyaránt, mindazért, ami ebben
az országban történt. Világos azonban, hogy ezt a felelősséget
ténylegesen úgy negatív, mint pozitív értelemben csak
a francia forradalomtól kezdve számíthatjuk. Mert a francia
forradalom rakta le egységesen a modern állami és társadalmi
berendezkedés bölcseleti alapjait olyan időben, midőn ezek
megvalósítása már nemcsak lehetséges, de kötelező is volt.
A felelősség természetesen a francia forradalom előtt is fennáll,
de ez többé-kevésbbé csak történelmi mértékkel bírálható el,
míg a mai társadalmi problémáink valamennyien végső fokon
a francia forradalomig vezethetők vissza.
A francia forradalommal szemközt a magyar arisztokrácia

kétféleképpen reagált. Az elitrétege és ez is tekintélyes volt,
a forradalmat teljes egészében felfogta és megértette. Ez volt
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az első nagy liberális nemzedék, mely előbb a 48-as, majd
a 67-es Magyarországot felépítette. Mindez nem szorul bővebb
bizonyítékra. Hasonlóan érdekes és sorsdöntő azonban
a másik, szintén igen tekintélyes csoportnak az állásfoglalása,
mely a forradalmat nem értette, vagy nem akarta megérteni
és látszólagos, vagy tényleges tudatlanságba burkolózva, csak
negatíve, vagy egyáltalán nem foglalt állást.

I.

A tudatlanság okát nagyon egyszerűen azon zárt életben
találhatjuk meg, melyet az arisztokrácia, főleg pedig a magyar,
a többi társadalmi osztályoktól elkülönítve s ezáltal a minden-
napi eseményektől is igen elzárkózva csak a saját körében
folytatott   és   némely   vonatkozásban   még   ma   is   folytat.
Ez az elzárkózás magától értetődően bizonyos tudatlanságra
vezetett, nem ugyan az  általános műveltség szempontjából,
mert ilyen értelemben még talán a kevésbbé müveit arisztokrata
is fölényben lesz a többi társadalmi rétegekhez tartozó átlag-
emberekkel szemben, hanem főleg: ami az elméletek gyakor-
lati megnyilvánulását és alkalmazását illeti; másszóval tudat-
lanság az  élet realitásaival szemben.  Ezen nem  csodálkoz-
hatunk akkor, ha meggondoljuk, hogy az arisztokrácia a maga
körén kívül esők létezéséről egészen a 12-ik századig tulaj-
donképpen   csak   mint   egy   fizikai   tényről   vett   tudomást,
ugyanúgy,   mint   ahogyan   a   nap   és   a   csillagok   létezését
a nappalok és éjszakák változását tudomásul vette. A maga
körén kívül eső külső világ valóságos értelme csak a 18-ik
század vége felé kezdett benne derengeni és ekkor, bármit is
mondjanak  a különböző elfogult nézetek,  tömegeinek nagy
része aránylag igen hamar appercipiálta a dolgok valóságos
értelmét és csakugyan a haladás szolgálatába állott. Hiszen
bizonyításra nem szoruló tény az arisztokrácia nagy szerepe
a   4g-as   események   előkészítésében.    De   ugyanekkor   itt
"bekövetkezett    a  ~Tofdülat,    vagyis    helyesebben    mondva,
az ismételt stagnáció. Az arisztokrácia 48 előkészítésével elérte
teljesítőképessége tetőfokát és megállt a további fejlődés útján.
Szándékosan, vagy tévesen azt hitte, hogy e cselekményével
már tökéletesen megértette a dolgok valódi értelmét és a szabad-
elvűség megteremtésével eleget tett a reáruházott kötelességek-
nek. Ez időponttól kezdve az arisztokrácia megállott a szellemi
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és lelki fejlődés útján (csak a világháború után és főleg a gaz-
dasági válság következtében észlelhetünk újból fejlődést)
és természetesen a változott időkhöz némileg alkalmazkodó
formában ismét visszatért a maga egyéni és a külvilágtól
teljesen elzárkózó életmódjához.*

E jelenség talán azzal is magyarázható, hogy az arisz-
tokrácia 48 előtt ugyan elindította az eseményeket kifejlődésük
felé, de azokat eredeti elképzelései szerint már nem tudta meg-
valósítani és nem tudott megbirkózni az elébe tornyosuló
akadályokkal és feladatokkal. A dolgok túlnőttek rajta, össze-
csaptak feje fölött. Ezért végződött 48 nem átalakulásban,
hanem forradalomban, illetve szabadságharcban. De szabadság-
harcra is csak azért került sor, mert előtte forradalom volt.
S e forradalom borította fel a helyzetet és határozta meg jó
előre a további fejlődés irányát.
Természetes, hogy 48 a túlnyomó többség kétségbe nem

vonható hazafias érzése mellett is, erős reakciót váltott ki
az arisztokráciából, mely sohasem lehet népies értelemben
forradalmi, mint amilyen például Kossuth volt, aki szintén
föltétlenül előbb volt forradalmár és csak azután lett az esemé-
nyek révén szabadsághős. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint
az a körülmény, hogy a vezető arisztokraták közül 48-ban
valamennyien csak addig vettek részt a dolgok irányításában,
amíg nézetük szerint megvolt a kérdések erőszakos, vagyis
forradalmi jellegű megoldások nélkül való levezetésének
a lehetősége. Amint azonban ez eshetőségek kilátásai meg-
szűntek, az események további kifejlődésével nem vállaltak
közösséget. Ez állásfoglalás miértjét és mikéntjét lehet bírálni
és vizsgálni, de mindenképpen állításunk helyessége mellett
bizonyít.

Negyvennyolc után tehát az arisztokrácia ismét többé-
kevésbbé visszatért abba az elzárkózottságba, melyben a 19-ik
század előtt élt. Persze, ez elzárkózás másként nyilvánult meg,
mint a múltban, hiszen bizonyos vonatkozásokban lehetetlen
is volt az új tényeket figyelembe nem venni. De az elszigetelt-
ség fennállt és leginkább a 20-ik század előtti angol poétikai
splendid isolationhoz volna hasonlítható, azzal a különbséggel,
hogy míg az angol politika idejekorán észrevette az elzárkó-

* A kivételek a fejtegetések szempontjából elhanyagolhatók, mert
a kivételek magatartása csak az egyénre volt jellemző, de nem az egész
osztályra.
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zás veszedelmét, addig az arisztokrácia nagy része nem fedezte
fel helyzetének fenyegető voltát és továbbra is teljesen külön-
álló csoport maradt, egészen addig, míg az események kény-
szerítő hatásai nyomatékosan nem figyelmeztették előnytelen
helyzetére. De ekkor a cselekmények irányítása, melyet 48
előtt vitázhatatlanul az arisztokrácia gyakorolt (Széchenyi,
(Wesselényi, Károlyi György, Teleki József, stb.) már kiesett
kezéből.
Az arisztokrata sohasem lehet forradalmár. Viszont ebből

folyik, hogy az elzárkózáshoz való visszatérés e gondolkodás-
mód szükségszerű következménye volt. Az arisztokrácia
az elszigeteltség feladásában az anarchiához vezető utat látta
s 48 az ö szemében e felfogás bizonyítéka volt. Természetesen
e gondolat sántikáló logikájával nem szállhatunk vitába,
de bizonyos, hogy ez a felfogás megmagyarázza azt, hogy 48,
illetve helyesebben 67 után, kollektív szempontból az arisz-
tokrácia szerepe miért inkább negatív, mint pozitív. Hatvan-
hét, melynek előkészítésében és létrehozásában nemcsak
Andrássy révén, de általában is igen nagy szerepe volt
az arisztokráciának, még tökéletesen megfelelt ez osztály
lényegének. Hatvanhét „kiegyezés“ volt és nem „forradalom“.
Előrehaladást jelentett ugyan, de nem erőszakos úton
és anélkül, hogy a már egyszer 48-ban elfogadott kötelezettsé-
geket kibővítette volna. Mert hiszen 67 tulajdonképpen nem
volt más, mint egy újabb 48, mindazon követelések elismerése,
melyek a forradalom kirobbanása előtt már egyszer törvényes-
nek ismertettek el. Ez ismét igen fontos körülmény, mert
e nélkül az arisztokrácia 67 előkészítésében csak nagyon
kevés, vagy egyáltalán semmiféle szerepet nem játszott volna,
természetesen csak akkor, ha figyelmen kívül hagyjuk azt,
hogy az akkori viszonyoknak megfelelően, közreműködése
nélkül, semmiféle nagyobbszabású politikai cselekmény s így
a kiegyezés sem jöhetett volna létre. A kiegyezés minden
hibája mellett is államférfiúi cselekedet volt s ezen túl olyas-
valami, ami a dolog kiegyenlítési karakterisztikumánál fogva
megfelelt az arisztokrácia lényegének.
Az arisztokrácia, mondhatni majdnem egészen napjainkig

48-at tekintette felvilágosultsági teljesítménye csúcspontjának
(tárgyi értelemben igaza is volt) és őszintén meg volt
győződve, hogy minden további ezirányú fejlődés csak
anarchiához és újabb 48-hoz vezethet. A kevésbbé látók között
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még napjainkban is akadnak olyanok, akik az 1919-es
események indítékait még ma is a nézetük szerint kierőszakolt
engedményekben keresik.

Az előbb vázolt körülmények az arisztokráciát jogosan
vagy jogtalanul, de elzárkózásra kényszerítették. Ha ez elzár-
kózás nem is volt már olyan, mint a 19-ik század előtti, mégis
elegendő volt ahhoz, hogy az arisztokráciának az a része,
mely a születéséből folyó helyzeten túl nem vett részt
az események irányításában, tökéletesen elveszítse az össze-
köttetést az eszmei fejlődés menetével s ezáltal a dolgokat téves
megvilágításban vagy egyáltalán ne lássa. Igaz, az arisztokrá-
ciának ama tagjai, kik az események irányításába közelebbről
is beleszóltak, legtöbbnyire túl tudták tenni magukat ez elő-
ítéleteken. De csak legtöbbnyire, mert még a legtisztábban
látók is nevelésük és környezetük folytán oly nevén nem is
nevezhető atavisztikus valamit hoztak magukkal, ami exponált
helyzetük által is súlyosbítva, elégséges volt ahhoz, hogy
a látás tökéletes tisztaságát elhomályosítsa.
Felmerülne még azon többé-kevésbbé értékelő és erkölcsi

jelentőségű kérdés, hogy az igazán tehetséges arisztokrata
vezetők, ha valóban tisztán látták a tényeket, miért nem
maradtak föltétlen hívek jobb meggyőződésükhöz és elveik
megvédése érdekében miért nem fordultak esetleg saját
osztályuk ellen is, hiszen a gondolat tisztasága cselekedeteiket
igazolta volna. Az egyik ok a már említett atavisztikus hajlam-
ban rejlik, amelynek következtében az arisztokrata minden oly
cselekménytől tartózkodik, melynek erőszakos, forradalmi
jellege van. A másik okot abban jelölhetjük meg, hogy
ez állásfoglalás technikailag majdnem lehetetlen s így
keresztülvihetetlen volt. A világháború, illetve az 1918-as
események előtt a közélet irányítása döntő jelentőségűén
és túlnyomó mértékben a felső osztályok és ezek közül is
az arisztokrácia kezében volt. Aki tehát az arisztokráciával
szembefordult, az szükségszerűen szembetalálta magát e döntő
jelentőségű irányító erők összeségével. Az ellenzékieskedést
csak azok engedhették meg maguknak, akik születésüknél
fogva nem tartoztak e csoporthoz, akik velük semmiféle kap-
csolatban nem állottak s így teljesen függetleneknek érezhették
magukat tőlük. Ilyen csoport azonban Magyarországon
a világháború előtt csak kettő volt. Elsösorban a szocialislák,
kik származásra való tekintet nélkül oly eszméért küzdöttek,
mely a pillanatnyi helyzet létjogosultságát minden tekintetben
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tagadta, tehát állásfoglalásukkal egyrészt semmit se kockáztat-
tak, másrészt pedig amúgy is tudták, hogy míg valamilyen
külső hatás következtében az épület össze nem dől, a meg-
valósulás lehetetlen s végül: állásfoglalásukkal ez esetben
sem tették bizonytalanabbá uralomrajutásuk lehetőségeit.
A másik csoportot a nemezetiségek alkották, akik bár nem
a szocializmus ideológiája alapján, de hasonló okoskodásból
indultak ki, mert hiszen ők is tudták, hogy nemzeti aspirációi-
kat szintén csak a monarchia felbomlása révén tudják meg-
valósítani. A többi tényezők azonban s itt elsősorban a parla-
menti tényezőkre gondolunk, bármilyen nagy elvi ellentétek is
uralkodtak közöttük, egyben mindnyájan tökéletesen meg-
egyeztek. Mivel tudták, hogy az esetleges szembefordulás
csakis forradalmi jelleggel lehetett volna eredményes, szakítani
és az arisztokráciával szembefordulni egyikük sem mert.
Hatalomféltésükben még az e szemlélet mellett is lehetséges
fejlődést sem igyekeztek kielégítő módon előmozdítani
és a magyar közélet a liberalizmus elemi vívmányainak meg-
valósítása után az Ausztriával folytatott egyenjogúsági küz-
delemben merült ki, mely igen sok esetben (mint például
a vezényszó kérdésében) kicsinyes presztízskérdések posvá-
nyába süllyedt. Hiszen ismeretes, hogy a kilencszázas évek
elején, midőn e problémák már mind túlhaladottak voltak,
a magyar parlamentben még mindig csak két igazi jelszó
uralkodott: 48 és 67; s a lényeges vagy inkább lényegtelen
kérdések e kicsinyes álláspont körül forogtak.
A jóhiszemű szembefordulás tehát majdnem fizikai lehe-

tetlenség volt. Másrészt viszont a történelem menete is azt
mutatja, hogy a saját osztály ellen vezetett forradalmi cselek-
mény csak a legritkább esetben eredményes és az ily cselek-
mény a legritkább esetben fakad tökéletesen tiszta meg-
győződésből. Az egész világtörténelemben talán csak két példát
találunk arra, hogy vezető arisztokrata modern és valódi
értelemben forradalmi, döntő hatású tényezőként szembeállított
saját társadalmi osztályával. Az egyik Mirabeau, a másik
pedig Károlyi Mihály volt. Mindkét vállalkozás csúfos kudarc-
cal és a nemzet szempontjából tragikusan végződött. Mirabeau
megvesztegethetősége és az, hogy különböző szolgálataiért
mindkét oldalon valóban meg is fizették, ma már történelmi-
leg bebizonyított tény és az sem lehet kétséges, hogy Károlyi
Mihálynál is sokkal inkább beteges  hiúsága  és mindenáron



10

szerepelni akarása volt az, mely nemcsak a politika küzdő-
terére vitte, de itt is azon irány felé sodorta, melyen tovább
haladva az események ismeretes kifejlődéséhez eljutott.

II.

Ami a pillanatnyi helyzetet illeti, az arisztokrácia szerepe
átmeneti mint a kor maga, amelyben élünk. Konzerváló. Nem
konzervatív, legalább is nem a szó általános politikai értel-
mezése szerint és semmiesetre sem reakciós. Sőt lehet bizonyos
vonatkozásban forradalmi is. Kell is az legyen, mert hiszen
egy permanens szellemi forradalom kellős közepén élünk
és az elkövetkezendő akármilyen világrend ennek a forrada-
lomnak a szülötte lesz, ugyanúgy mint a klasszikus liberális
világrend a francia forradalom gyermeke volt. Ezzel a világ-
renddel tehát idejében meg kell találni a kapcsolatot, mert csak
úgy élhet majd benne egyén és társadalmi osztály egyaránt.
Mindaddig, míg ez az új valami megszületik, a magyar arisz-
tokrácia feladata, miután az események egy bizonyos fokig
természetszerűleg háttérbe szorítják, az kell legyen, hogy
a mai szellemi és erkölcsi dzsungelben konzerválja és meg-
őrizze mindazt, ami csakugyan emberi és magyar érték, hogy
az alkalmas pillanatban a kialakult, vagy a kialakulás döntő
stádiumában lévő új rendbe az megfelelően beilleszthető legyen.
Természetesen itt felvetődik az a döntő jelentőségű kérdés,
hogy mi lesz az az új rend és hogy bele tud-e egyáltalán majd
az arisztokrácia helyezkedni? Hogy az új rend mi lesz, azt
ma még senki sem tudja megmondani. Ha azt mondjuk, hogy
új szociális állam és társadalom, úgy valószínűleg eltaláltuk
az igazságöl, de világos, hogy ez az új életforma egészen
máskép fog festeni, ha azt a fasizmus, a kommunizmus, vagy
pedig a liberalizmusnak valamilyen módosult formája valósítja
meg. Viszont, hogy az arisztokrácia mint jelenség milyen
világrendbe tud, vagy nem tud beleilleszkedni, az megállapít-
ható. Ez lélektani és karakterologiai kérdés. Erre a kérdésre
az arisztokrácia lélektani keresztmetszete adhatja meg
a választ. A belső adottságokat még a kivételes egyéniségek is
csak ritkán tudják leküzdeni s az rendszerint döntően és vég-
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legesen meghatározza azt a helyet, melyet az illető az életben
elfoglal. Az arisztokráciával kapcsolatban elsősorban az indi-
vidualizmus és kollektivizmus kérdéséről lehet szó, mely
izmusok párharcában az arisztokrácia vitán felül az indivi-
dualizmus oldalán áll. Az arisztokrata fegyelmezett lévén,
Inégérti a kollektivizmust és tud is alkalmazkodni hozzá, de
lelke mélyén mindig individualista lesz.
Az individualizmusból folyik, hogy az arisztokrata poli-

tikai téren csak olyan pártokhoz csatlakozik, melyeknek
az individualizmushoz valami közük van. Mentől több közük,
annál több bennük az arisztokrata. És hasonlóan az arisz-
tokrata csak oly foglalkozást képes valóban jól ellátni, amely-
nek szintén valami köze van az egyéniséghez. Ezért vannak
arisztokrata származású szocialisták, sőt szocialista vezetők is,
de nem léteznek arisztokratából lett kommunista vezérek.
Ez igen éles és lényeges megkülönböztetés. A tulajdon mindig'
összefüggésben van az egyéniséggel. A kommunizmust, mint
közösségre irányuló tendenciát, mindig meg kell különböz-
tetnünk a szocializmustól, mint társadalmi együttműködésre
irányuló törekvéstől és az emberiség elismerésétől, annak
minden tagjában. Így értelmezve a szocializmus bizonyos
vonatkozásokban arisztokratikus, míg a kommunizmus
kizárólag proletár jellemvonásokat mutat. A szocializmus
gondolatvilága adott esetben megfelelhet a valódi arisztokra-
tának is, de a kommunizmus már sohasem, mert az egyénisé-
gének feladását jelentené. Másrészt pedig természetes, hogy
az úgynevezett polgári pártok közelebb állanak az arisztokra-
tához, mert hiszen azok mindegyikében több alkalom kínál-
kozik az egyéniség kiélésére. A konzervatív és liberális
programm és ezek különböző válfajai, erre mindenesetre töbh
teret nyújtanak. A múlt század még kétségtelenül az indivi-
dualizmus kései, de nagyon virágzó korszaka volt. S feltűnő,
hogy e kor nagy államférfiai, kezdve Metternichtöl és Talley-
randtól, Canningen, Wellingtonon, Steinen, Széchenyin,
Andrássy Gyulán át egészen Cavourig és Bismarckig, majd-
nem mind született arisztokraták voltak. A szociális korlátokat
itt nem lehet elégséges ellenérv gyanánt felhozni, mert más-
részt a múlt század a polgáriasság korszaka volt, midőn tehát
az alulról jövő ember, ha akart és valóban tehetséges volt,
érvényesülni is tudott, mint ahogyan érvényesült is.
(Gladstone, Disraeli, Kossuth, Deák.)
A politikából csak akkor lesz valóban „államtudomány“,



12

ha azt államférfiak csinálják. S erre csak „az arisztokrata“
képes, mert csak „az arisztokrata“ lehet államférfi. Másrészt
kétségtelen, hogy minden egyéb körülménytől eltekintve
a tényleges arisztokrata a legtöbb esetben született politikus.
S ennek oka, hogy a dilettantizmus, a műkedvelősködés
és a politika rokon fogalmak. A tényleges arisztokrata pedig
többnyire dilettáns. E körülményt valószínűleg a túltenyésztett
faj és a tagadhatatlanul meglévő bizonyos fokú degeneráció
magyarázza. Mindkét tényező erősen korlátozza az elmélyülés
lehetőségét. Majdnem minden arisztokrata fejlett művészi
érzékkel bír, de ugyancsak ezért van köztük igazán kevés
nagy művész, író vagy tudós. Viszont éppen olyan biztos,
hogy az igazi író többnyire, az igazi művész és tudós pedig
mindig eszményi arisztokrata is.
Az individualizmus következményei érdekesen nyilvánul-

nak a foglalkozások terén is. A legújabb időig, ha az arisztok-
rata kedvtelésből vagy kényszerből foglalkozott valamivel,
akkor a csekélyebb számú egyházi pályatói eltekintve vagy
politikus vagy katona volt. S ma is, midőn ezen a téren
az arisztokrácia már nagyon polgáriasodott, azt tapasztaljuk,
hogy igazán érvényesülni csak azokon a pályákon tud,
amelyeken az egyéniség leginkább kiélheti magát. Ahol tehát
az egyéni kezdeményezés és a valami iránti érdeklődés
lényeges alkotó elem.
Feltétlenül vannak arisztokratikus és nem arisztokratikus

foglalkozások. Csakhogy az etikai elvektől eltekintve, ezek
egyáltalán nincsenek valamely specieshez kötve. A zsákhordas
például nem azért nem arisztokratikus foglalkozás, mert egy
grófra vagy báróra nézve lealacsonyító, ha ö zsákot hord,
hanem azért, mert a zsákhordó az egyéni kezdeményező
munkának csak a legminimálisabb részét végzi. Egyénisége
úgyszólván nem is létezik és munkája által individuuma bele-
olvad egy kollektív közösségbe, melynek létrehozásában
ugyan segédkezett, de melyhez mégis igen kevés köze van.
Viszont a zsákhordóval szemben nem állíthatjuk azt, hogy
csak a vele összeköttetésben lévő mérnök munkája, ki azon
házat építi, melyhez az illető hordár a zsák cementet vagy
homokot hordja, arisztokratikus. A mérnöki foglalkozás
bizonyára arisztokratikus dolog, mert az egyéniségen
alapszik, de nem kizárólag. Nem csak a szellemi, a kézimunka
is lehet arisztokratikus. A legnyomorultabb kínai kuli, ki saját
kezével   sárból   építi  kunyhóját,   arisztokratikusabb   munkál
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végez, mint a fehér zsákhordó, mert tevékenységében több
egyéni alkotó és igazgató erő van, mint a már többször idézett
zsákhordóéban. E különbséget még a modern nagy kapitalis-
ták is felfedezték. Ford volt közülük az első, aki ezt észrevette
és a hiányt azzal próbálta áthidalni, hogy a munkást az üzem
részvényesévé tenni. Bár a munkás helyzete ezáltal még nem
vált sokkal egyénibb színezetűvé, de mindenesetre megszűnt
teljesen egyéniség nélküli proletár jellege. Azáltal, hogy
a munkás a gyár sorsában a puszta megélhetésen túl is érde-
kelve van, bizonyos tere nyílik az egyéniség kialakulásának
és fejlődésének. Foglalkozása tehát arisztokratikusabbá vált
s ezáltal mind a munka effektív, mind teljesítményének kvalita-
tív értéke emelkedett.
Az individualizmusból folyik, hogy az arisztokrata nem

rendelkezik túlzott osztályöntudattal. Minél magasabbrendű
valamely arisztokrácia, annál kevesebb osztályöntudattal ren-
delkezik. Természetesen más dolog az összetartás és más az
osztályöntudat. A gazdasági és politikai támadások következté-
ben az arisztokrácia ma nemzetközileg is összetartóbb, mint
régen volt, de osztályöntudata csak nagyon keveset emelkedett.
Ez például Angliában ma már odáig fejlődött, hogy ott köz-
véleményileg is, nemcsak azokat számítják az élcsoporthoz,
akik valamely címmel rendelkeznek, hanem akiket belsőleg
és külsőleg méltónak tartanak arra. A főrangú cím, csak
mintegy külső elösmerése ennek. Igaz, mindezt lehet demokrá-
ciának is nevezni, de azért lehetetlen fel nem fedezni e fel-
fogásban az osztályöntudat hiányát. Másrészt az is bizonyos,
hogy ez a felfogás Angliában szorosan egybekapcsolódik a
gentleman fogalommal, mely a maga mivoltában szintén
teljesen arisztokratikus valami.
Az osztályöntudat hiánya tehát természetes következménye

a fejlett individualizmusnak. S hogy az arisztokrataság és az
individualizmus fogalmai mennyire egybefonódnak, azt a
tömegeknek az arisztokráciával szembeni állásfoglalásából is
észlelhetjük, abból az állásfoglalásból, mely a történelmi
események és eszmei áramlatok hatása alatt az idők folyamán
megnyilvánult. A pillanatnyilag uralkodó arisztokrataellenes
hangulat akkor kezdett kialakulni, midőn kollektívizmus
mindjobban előtérbe nyomult. A kollektív gondolat, a kollek-
tivizmus fogalmának eszménnyé való tétele, természetszerűleg
maga után vonta a születési arisztokráciaellenes áramlatot.
Az   arisztokratizmus  és   individualizmus  fogalmai  majdnem
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fedik egymást s mint ilyenek, pillanatnyilag polárisán szemben
állanak a kollektivizmus fogalmával. Mindezt különösen a mai
eseményeknél észlelhetjük, hiszen arisztokrataellenes hullá-
mok a történelem folyamán már többször is voltak, de ezekre
nem lehet a fenti szemléletet; alkalmazni. A hasonló korábbi
megnyilatkozások még pusztán osztályharci érdekösszeütközé-
sekböl, szabatosabban meghatározva, fizikai súrlódási felüle-
tekből keletkeztek, míg a mai ellentétek eredői, a nagy mér-
tékben meglévő fenti motívum mellett, eszmei térről származ-
nak. A francia forradalomkor bizonyára a mainál jóval inten-
zívebb arisztokrataellenes hangulat uralkodott és az arisztok-
raták ezrei véreztek el a hóhér bárdja alatt s mégis, az ellentét
indítékai nem mindenben azonosak a napjaikban megnyilvánuló
hasonló felfogással.
A forradalom polgári jellegénél fogva még a rémuralom

is lelkiismeretesen, bizonyos értelemben nyárspolgárian mű-
ködött és a forradalmi törvényszékek nemcsak a kivégzettek
lajstromát őrizték meg, de majdnem minden esetben azt is
pontosan feljegyezték, hogy az illetőt minő vétség miatt ítélték
halálra. Ha végig lapozzuk a lajstromokat, azt látjuk, hogy
a halálos ítéletek motívumait túlnyomólag összeesküvésben,
hazaárulásban vagy más hasonló, a nemzet vagy a haza ellen
irányuló bűncselekményben jelölték meg. Természetes, hogy
ez az indok a legtöbb esetben a valóságban egyáltalán nem
létezett, de azért mint tünemény mégis sokat jelent. A forra-
dalom a nemzetet és az államot, mint egy új egységet valami
hozta létre és azért távolította el útjából az arisztokratákat,
mert azok kiváltságaik révén államot alkottak az államban.
Es a körülmény a legélesebb ellentétben állott a népszuvere-
nitás elméletén alapuló nemzeti állam gondolatával. Napjaink-
ban viszont az ellentétek sorrendjében határozott eltolódás
észlelhető. Bár meggyőződésünk szerint az 1917-es orosz for-
radalmat legfeljebb csak orosz viszonylatban lehet össze-
hasonlítani a francia forradalommal, de semmiesetre sem
világtörténelmi vontkozásban, azért itt is érzékelhető a fenti
különbség. Az orosz forradalom tömegmészárlása minden-
esetre összehasonlítható a rémuralommal. De ösmeretes, hogy
a bolsevista terror nem szorítkozott a születési arisztokrácia
kiirtására, mert hasonlóan vagy talán még jobban, megtizedelte
a középosztályt, sőt némely vonatkozásban még a proletariátust
is. Az arisztokrácia fogalmát tehát kiterjesztette. A rémuralom
viszont  aránylag  kevés   kivétellel  a  születési  arisztokrácia
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körére szorítkozott. „Tudósokkal nem lehet világforradalmat
csinálni, a szovjettársadalomnak nincs szüksége tudósokra“,
mondotta Lenin, midőn kegyelmet kértek tőle Mihály nagy-
herceg számára, aki politikával sohasem foglalkozott és egész
életét tudományos kutatásoknak szentelte. Ez a mondás
találóan jellemzi az orosz forradalom minőségi és a francia
forradalom fizikai jellegét.

A nyers összeütközések mellett azonban a szelídebb formá-
ban megnyilatkozó harcban is észlelhetjük ezt az átalakulást.
A születési arisztokrácia egyeduralma ma már bizonyára
mindenütt megtörtnek tekinthető, tehát nem mondható, hogy az
arisztokráciaellenes hangulatot ismét elsősorban fizikai motí-
vumok váltották ki. A múlt század közepétől kezdve a polgár-
ság és a proletariátus fokozott előretörése következtében foko-
zottabb mértékben előtérbe nyomult a kollektívizmus, mely
uralomrajutásáért folytatott harcának egyik döntő fázisát
talán éppen most készül megvívni. E polgári, sőt helyenként
proletári értelemben megnyilvánuló kollektívizmusnak, a
fentiek alapján, természetesen a születési arisztokrácia a leg-
elkeseredettebb ellensége. S itt megjegyezzük, hogy nézetünk
szerint ez az ellenséges hangulat nem a kollektív értelemben
vett élcsoport, hanem kizárólag csak annak egy része, a szüle-
tési arisztokrácia ellen irányult. Bár az individualista jellem-
vonás az élcsoport nem született arisztokrata tagjaira is
vonatkozik, azért e csoport általában nem állhat szemben a
magasabb értelemben vett kollektivizmussal. Ellentétben lehet
ugyan annak pillanatnyi megnyilatkozási formáival, különö-
sen, ha az kimondottan polgári vagy proletári jelleggel bír, de
semmiesetre sem ellenséges a magasabbrendű kollektivizmus-
sal szemben. Mint mondottuk, az ellentétek mindig találkoznak
s ahogyan a tiszta arisztokratizmus és a tiszta demokrácia
egyek, ugyanúgy a kollektivizmus is lehet arisztokratikus
jellegű akkor, ha az arisztokratikus szót az egyetlen helyes
értelmezése szerint minőségi jelzőként használjuk és kvalita-
tív jelentést tulajdonítunk neki. A tömeg azonban, mely ter-
mészetszerűleg mindig jelszavak után indul és így nemcsak
a dolgok lényegét ferdíti el, de különbséget se igen tud tenni
az egyes tényezők között, talán inkább ösztönszerűen, mint
ténylegesen, de tudatában van ez individualista hajlamnak és
természetesen ennek legszembetűnőbb képviselője, a születési
arisztokrácia ellen fordul. Nézetünk szerint ez a legkézenfek-
vőbb   magyarázata   és   mélyebb   értelmezése   a   napjainkban
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uralkodó arisztokráciaellenes hangulatnak. Magától értetődően
mindezt nem állítjuk kizárólagossággal, mert bizonyára még
más számtalan fontos motívum is közrejátszik, de egyrészt
nem lehet feladatunk ezek mindegyikét alaposan boncolgatni,
másrészt pedig meggyőződésünk, hogy a meglévő többi ok
mellett is, mint fömotívum, bizonyára a fenti szemlélet fog ki-
domborodni.
Az ellentétek találkozásának, illetve bizonyos mértékben

az egyéniség megnyilatkozásának egyik érdekes jelensége az,
ahogyan a bármely társadalmi osztályból származó kommu-
nista az arisztokratával és a polgárral szemben érez. Lényegi-
leg ugyanis a burzsuj szónak más jelentése van és ezt bizo-
nyos mértékben a szélső marxisták másként is alkalmazzák,
mint ahogyan azt általában a közvélemény hiszi. Az arisz-
tokratával szemben még a legvadabb kommunista is (termé-
szetesen csak akkor, ha ez nem csak formailag, de lényegileg
is az) bizonyos tiszteletet érez, mert tudja, hogy itt eszmeileg
egyenrangú ellenféllel van dolga, aki éppoly kötött és abszolút-
nak vélt világnézet alapján áll, mint ő. Az arisztokrata e meg-
győződésből fakadó világnézetnek ugyanúgy nem tehet enged-
ményeket. Ez eszméért való küzdelem tehát egyenrangú ellen-
felekké avatja őket. Végül pedig tudja róla, hogy nevelése
révén és múltjából kifolyólag a világot nem is láthatja más-
ként, mint azon a szemüvegen keresztül, melyet már gyerek-
korában rákényszerítettek és mely a csúcson levésnek majd-
nem természetes következménye. Az őszinte kommunista
éppen úgy meg van győződve arról, hogy ha más körülmé-
nyek következtében is, de bizonyos adottságoknál fogva
szintén nem láthatja másként a világot, mint ahogyan azt a
maga ideológiájának szemüvegén keresztül szemléli. Ezen a
ponton tehát megérti az arisztokratát és nagyon közel áll
hozzá.
Ezzel szemben a középosztálybeli, a nyárspolgár, a bur-

zsuj iránt csak gyűlöletet érez. Nézete szerint a középosztály-
beli burzsuj, ha elég bátor és erős volna, akkor lemondana
nyárspolgári ideáljairól és föltétlenül csatlakozna az ö ideál-
jaihoz. De a burzsuj ezt éppen gyávaságból és önzésből nem
teszi. Míg az arisztokratánál az öt övező körülmények még a
legjobb akarat mellett is rendkívülien megnehezítik a dolgok
tisztánlátását és a származás és a vele született atavisztikus
hajlamok ez elzárkózást mégjobban megmagyarázzák, addig
a  burzsujnál  ilyen   körülmények  egyáltalán   nem   forognak
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fenn. Azáltal, hogy társadalmi köre nem oly zárt és egységes,
az igazság megismerésének több lehetőségével bír. Ebben sem
származásának veleszületett hajlamai és előítéletei, sem körül-
ményei nem gátolhatják, tehát őszintesége esetén feltétlenül
az ö irányzatához kellene csatlakozzon s hogy ezt nem teszi,
annak nyilvánvalóan önzés és gyávaság az oka, amiért csak
megvetést és gyűlöletet érdemel. Ez a meggyőződéses kommu-
nista véleménye.*

Igaz, személyileg engem az eszme szempontjából nem
annyira a tényleges proletár, mint inkább az intellektuel
kommunista érdekelt, mert bár magától értetődően a kutató,
különösen különböző pszichológiai megállapítások miatt a
tényleges proletárt se hagyhatja figyelmen kívül, de csak a
tömeg tanulmányozása révén a tények mindig eltorzítva kerül-
nek elénk, a proletariátus sajátságos világán keresztül vetítve,
mely már egyáltalán nem felel meg az eszme és a hatás tiszta-
ságának. Ezért, ha az utóbbiak felderítése érdekében kívánunk
tanulmányokat folytatni, sokkal közelebb jutunk célunkhoz,
ha ezt oly embereken végezzük, akik számára mint mondtuk
a proletár jelszó hangoztatása már csak külső forma s így
a dolgokat sokkal célszerűbb szempontból és nagyobb távlatból
szemlélik, de éppen e letisztulás következtében értik és tudják
azok igazi értelmét és jelentőségét és ezen szimbólumokhoz
való ragaszkodásban a végletekig fanatikusak, sokkal inkább,
mint a proletariátus kommunista eszméket valló tömegeinek
nagy része.
Ehhez a csoporthoz számíthatjuk a minden országban

feltalálható és minden társadalmi rétegből kikerülő idealistá-
kon kívül, főleg a szovjet diplomatákat, hivatalosakat és nem-
hivatalosakat, ágenseket, kémeket egyaránt és azon diákokat,
kiket a szovjet kommunista szempontból annyira megbízhatók-
nak tart, hogy külföldi egyetemekre küldi őket. Mindezek az
elvtársak, akikkel érintkezni alkalmam volt, mihelyt tudomást
szereztek társadalmi állásomról, kivétel nélkül azonnal meg-
győzni akartak, vitába bocsátkoztak velem és logikai és tudo-
mányos fegyverek segítségével igyekeztek álláspontjuk helyes-
ségét bebizonyítani. Mintegy szellemileg akarták rámkénysze-

* Természetesen itt nem a csőcseléket értjük, hanem azokat, akik
a proletár fogalmat már többé-kevésbbé csak mint politikai jelszót hasz-
nálják, de belsejükben saját proletár voltuk imádatán már régen túl
vannak.
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ríteni nézeteiket. Viszont mielőtt társadalmi helyzetemet ösmer-
ték volna, vagy ha erről egyáltalán nem szereztek tudomást
és közönséges burzsujnak tartottak, akkor egészen addig, míg
többszöri beszélgetés révén fel nem fedezték, hogy ellenfél
voltom mellett érdeklődöm is irántuk, tökéletes megvetésükkel
sújtottak, vagy minden különösebb ok nélkül mindazon, amit
mondtam vagy tettem, gúnyolódtak és nevettek. Persze erre
nagyon könnyen azt lehetne mondani, hogy mindez csak a
Lenin fiainál is megnyilvánuló nagy és szent hiúság, mely a
szovjetcsillag alatt sem tudott egészen kiveszni. Én azonban
sokkal inkább előző állításomat látom vele igazolva. Nem
egyedül a viselkedés hirtelen megváltozásával, mert ez, mond-
juk talán Magyarországon, némileg magyarázható és indokol-
ható volna, de már nem magyarázható így külföldön, ahol
pedig hasonló tapasztalataim, legnagyobb részét szereztem.
Hozzám hasonló társadalmi ranggal és helyzettel bíró és
mindezekben gokkal előnyösebb, számtalan fordult meg ama
társaságokban, melyekbe magam is bejáratos voltam. Említett
kommunista ismerőseimnek nagy része e társaságok több tag-
jával állandóan vagy legalábbis többször érintkezett, nevemet
pedig sohasem hallották, legtöbb esetben a bemutatkozások
szokásos mormogásában meg se értették és még ha leírva
látták is, akkor se tudták kimondani, tehát a név maga nem
jelentett nekik semmit, s így ez nem indokolta viselkedésük
megváltozását. Mindezt tehát csakis az előbbi beállítással
magyarázhatjuk. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a
kommunista azért ne utálná az arisztokratát és szükség
esetén ne távolítaná el hidegvérrel útjából. Egyáltalán nem,
hiszen az arisztokrata is éppen olyan akadálya eszméi meg-
valósulásának, sőt talán hatalma és befolyása révén leg-
nagyobb akadálya, csakhogy érzi, hogy az esetben egyen-
rangú ellenféllel áll szemben, kit legalábbis a küzdelem szem-
pontjából becsül, nem vet meg és nem gúnyol ki, mint ahogyan
azt a többi burzsujjal teszi. Nézetünk szerint, ez érdekes és
figyelemreméltó körülménynek ez az egyetlen helyes, valóságot
megközelítő magyarázata.

Az individualizmussal szemben azonban egy másik alap-
vető vonása az arisztokráciának a nemzetköziség, melyet csak
igen kevesen vesznek észre és a legtöbb esetben tévesen is
magyaráznak. Pedig minden kétségbe nem vonható nemzeti
mivolta mellett az arisztokrácia bizonyos irányú nemzetközi-
sége oly tény, melyet vitatni sem lehet.
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A kérdés már most az, hogy miben áll ez a nemzetközi-
ség? Mik a rávalló vonások?
Az osztályharc tüneménye, melynek — ha talán némileg

más módon is — az arisztokrácia is éppen annyira hatása
alatt áll, mint a proletariátus. Az ebből folyó közös osztály-
érdek, mely a legtöbb esetben a nemzetköziség konkrét meg-
nyilvánulása s mint ilyen szintén teljesen azonos a proletariá-
tussal. A különböző arisztokráciák között mutatkozó szellemi
azonosság és végül a születési arisztokrácia asszimilációs
képessége. Ez utóbbi abban nyilvánul meg, hogy az arisztok-
rata új környezetbe, de hasonló körülmények közé helyezve,
a legtöbb esetben igen hamar alkalmazkodik új hazájának
viszonyaihoz, gondolkodásmódjához és ami talán a legfonto-
sabb, érdekeihez is. E ponton az arisztokrácia a proletariátus-
sal teljesen közös vonással bír, de az utolsó előtti, a szellemi
azonosság, a proletariátusból hiányzik és ez az, ami az arisz-
tokráciát tőle a nemzetköziség terén lényegesen megkülönböz-
teti. Viszont ez a körülmény még nem hat mérsékelöleg a nem-
zetköziség intenzitására, sőt egészen ellenkezően még csak
növeli azt, úgy, hogy mondhatjuk, hogy a születési arisz-
tokrácia még sokkal nemzetközibb a proletariátusnál is. Bár-
mennyire is tiltakozzanak ez állítás ellen, mégis úgy véljük,
hogy a fenti ítélettel nem járunk túlságosan messze az igazság-
tól. Hogy a születési arisztokrácia nemzetközisége a prole-
tariátusénál több motívumból tevődik össze, már maga
az a tény is jogosulttá teszi a fenti következtetést, de ha a kér-
dések mélyére hatolunk, akkor az is nyilvánvalóan kitűnik,
hogy a proletariátus fizikai helyzeténél fogva, bizonyos mér-
tékig belékényszerítődött a nemzetköziségbe, de ezen a kény-
szeren túl, már nagyon is nemzeti. Az arisztokráciánál
e kényszer, az ellene folytatott küzdelem következtében némileg
szintén fennforog és az az általa is kíméletlenül folytatott
osztályharcban nyilvánul. Bárhogyan is vélekedjünk e harc
jogosultságáról, kétségtelen, hogy ez mindkét társadalmi réteg-
nél csak egy a helyzetből adódó szükségszerűség, egy fizikai
momentum, melynek hatása egyik osztálynál sem terjed azon
a körön túl, melyet a tünemény a maga természeténél fogva
kivált és kijelöl. A proletariátusnál a nemzetköziség tárgyi
alapjai, sőt bizonyos vonatkozásokban hatásai is ezzel nagyjá-
ban kimerültek, a születési arisztokráciánál azonban itt van
még a másik két fő motívum: a szellemi azonosság és az asszi-
milációs képesség, melyek közül a szellemi azonosság a prole-
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tariátusból teljesen hiányzik. S midőn e tünemény a meglévő
azonosságok ellenére is az arisztokrácia nemzetköziségét a
proletariátus fölé emeli, ugyanakkor azt is nyilvánvalóan meg-
világítja, hogy e társadalmi réteg a proletariátusnál nemzet-
közibbnek mondható, mert nála e téren a fizikaiakon túl saját
magából kitermelt szellemi motívumok is közrejátszanak.
Viszont igazat adunk a marxizmusnak abban, hogy az osztály-
érdek és az osztályharc itt is a legfontosabb és az arisztokrácia
különböző megnyilvánulásaiban elsőrendű és döntő fontos-
ságú szerepet játszik. Mint ilyen tehát nemzetközi voltának is
alapja, de nem az egyedüli. Hogy e fizikai motívum mellett
a másik két szellemit nem igen szokták észrevenni, az nagyjá-
ban annak tulajdonítható, hogy azok csak mélyebb elemzés
mellett kerülnek felszínre. Erre pedig sem a marxista, sem
a jobboldali kutatók nem igen voltak kaphatók.
Hogy az arisztokrácia éppen olyan osztályharci alapon

áll, mint a proletariátus, ez nem szorul bővebb bizonyítékra.
Ez már a klasszikus társadalomtudósok által is többé-kevésbbé
elismertetett. Ahogyan az osztályharc a proletariátusnál egy
szűken határolt érdekkört teremt, mely legfőbb törekvésének
a hatalom megszerzését és az életnívó és standard emelését
tekinti, ugyanúgy az arisztokráciánál, a támadók ellen foly-
tatott küzdelem szintén egy különös érdekkört hoz létre, mely-
nek alapmotívuma a hatalom és az életstandard megtartása.
A küzdelem intenzitása teljesen egyforma, legfeljebb az eszkö-
zökben és a módokban van itt-ott különbség, de pillanatnyilag
számunkra az a fontos, hogy a tünemény révén e társadalmi
réteg önzése, egyben a nemzetköziség jellemvonásává is át-
alakul. Ez mindig így is volt, csak nem igen vették észre.
Ugyanis egészen napjainkig (de még talán ma is), mindig
több baloldali társadalomtudós volt, mint jobboldali s ezek
számára kényelmesebb volt, ha az osztályönzés és egoizmus
bűnét vágták a vezető társadalmi rétegek szemébe és a nemzet-
köziség magasztos ideáját, az általuk kizárólagos előnyben
részesített társadalmi réteg, a proletariátus számára sajátítot-
ták ki. A valóságban azonban e tulajdonság mindkét szélső
osztálynak egyformán erénye és hibája. Mert hiszen mindig
minden attól függ, hogy a különböző eszméket hogyan alkal-
mazzák. Miként a proletariátusnál, úgy az arisztokráciánál is
a nemzetköziség, a múltban nagyon sokszor súlyos bűn volt,
de volt és lehet a jövőben erény is.
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Az arisztokratákat egyénileg és az arisztokráciát kollek-
tíven is a történelem folyamán már számtalanszor illették
a hazaárulás vádjával, midőn valamilyen külhatalommal
szövetkeztek azért, hogy annak segítségével hazájukban vala-
milyen politikai mozgalmat vagy forradalmat leverjenek.
A francia forradalom emigránsai, kik a köztársaság ellen
koalíciót igyekeztek létrehozni, a forradalmi Franciaország
szeméhen hazaárulók voltak. Párizsban a hazaárulás, a
nemzet ellen elkövetett bűncselekmények, vagy legalább is e
jelszó leple alatt küldték az arisztokraták ezreit a nyaktiló
alá, ha igazságtalanul is, de — s ezt nem vonhatjuk kétségbe
— nagyon sok esetben lelkiismeretes meggyőződésből. Ugyan-
akkor pedig az emigrált arisztokraták ugyanilyen tiszta lelki-
ismerettel szövetkeztek külföldön hazájuk ellen. Hasonlóan
megismétlődött mindez a szovjet forradalomkor és megtörtént
mindenütt, ahol arisztokrácia és szociális jellegű forradalmak
voltak.
Az arisztokrácia nemzetközisége még annak is tulajdonít-

ható, hogy a születési arisztokráciának csak egy kis csoportja
értette meg és fogta fel a nemzet kollektív fogalmát úgy,
ahogyan e fogalmat kezdetben a nacionalisták megalkották
és ahogyan azt a francia forradalom konkretizálta. E fogalmat
csak egy kisebb, az arisztokráciának is csak egy élcsoportja
fogta fel, nagyobb tömegei azonban még napjainkig is érzéket-
lenek maradtak iránta.* Talán egyedül Angliát kivéve,
a francia forradalomig az arisztokrácia mindenütt a nemzettől
elszigetelten fejlődött, külön önálló életet élt, majdnem állam
volt az államban. Magyarországon egy-két évszázaddal, más-
hol is néhány évtizeddel megelőzte a fejlődésben nemzetét,
így a különböző nemzeti arisztokráciák azonos érdekeiknél
fogva egy, bár külsőleg csak lazán összefüggő, de belsőleg
annál egységesebb viszonyban levő nemzetközi egységet
alkottak. A francia forradalom előtt, midőn modern értelemben
a nemzet-fogalom még nem létezett és szerepét a dinasztikus
elv töltötte be, a nemzetközi egység csak a dinasztikus elvben

* A nacionalizmus századának kezdetén ehhez a csoporthoz tartoztak
nálunk a magyar reformkorszak arisztokratái: Széchenyi, Wesselényi,
Eötvös, Teleki stb., valamint általában az a generáció, melyet Szekfü első
liberális nemzedéknek nevez, bár Szekfü szerint itt Széchenyi kivétel.
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nyilvánult meg, de egyébként élesen szembeállíthatta egy-
mással a különböző nemzeti arisztokráciákat. Midőn a forrada-
lom kitörésével az élcsoport ellen nyílt támadás indul,
a fenyegető veszély hatása alatt nemzetközi szövetséget hoznak
létre, melynek látható eredménye a franciaellenes európai
koalíció volt. Az arisztokráciák e közösségérzete módosult
formában napjainkig is fennáll. Az átalakulás szükségszerűen
következett be, mert hiszen a francia forradalom hatása még
az arisztokrácia körében is túlnagy volt. Ha a nemzetivé való
átalakulás sikerült is, de megmaradt az összetartozás és olykor
a különállóság érzése, mely adott esetben mindig azonnal
akcióba lép. Ez az érzés körülbelül ahhoz hasonló, mint
mikor az ember idegenben egy honfitársával találkozik.

A magyar reformkorszak arisztokratáitól a nemzeti érzés
tisztaságát még a legvadabb gyűlölet sem képes elvitatni
s mégis ez arisztokraták tekintélyes része nem követte
a nemzetet 48-ban, mert „másként“ érzett, „másként“ látott
és nem tudta magát mindenben egynek érezni nemzetével. Pedig
ha forradalom is volt 48, de másrészt bizonyos, hogy éppen
úgy nevezhető szabadságharcnak is.

Az arisztokrácia asszimilációs képessége odáig fejlőd-
hetett, hogy egyes államokban teljesen idegen származású
arisztokrácia jutott döntő vezetöszerephez, mindenesetre azon
körülménytől is támogatva, hogy a beszivárgott elem az ős-
lakóknál magasabb kultúrnívót képviselt. Ez volt például
a helyzet a világháború előtti. Oroszországban, hol a politikai
vezetés már a 19-ik századtól kezdve majdnem kizárólag
a német származású balti arisztokrácia kezében volt s a lég-
Több, az orosz történelemben valóban jelentős szerepet játszó
államférfi, ezen társadalmi csoporthoz tartozott. (Nesselrode,
Benckendorf, Lieven, Witte stb.) Ugyanígy ismeretes, hogy
a magyar arisztokráciában mennyi idegen elem van s mégis
nemzeti szempontból csak kevésről mondhatjuk, hogy nem
alkalmazkodott   a   nemzeti   törekvések   általános   kereteihez.

S ez ismét összefüggésben van a haza és a nemzet fogal-
mával. Az arisztokrácia e fogalmakat a 19-ik század közepéig
nem értette meg úgy, mint ahogyan azok értelmezésüket abban
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az időben már minden bizonnyal megkívánták.* Mindezideig
a haza és a nemzet az arisztokrácia számára egyet jelentett
a dinasztiával, melyet egyedül kellett és egyedül volt érdemes
szolgálnia. Ezt szolgálták önérdekből, de amellett éppen úgy
meggyőződésből is. A nemzet és az állam kollektív fogalma
csak ezután következett. XlV-ik Lajos híres kijelentése:
„az állam én vagyok“ csak a későbbi demokratikus világot
botránkoztathatta meg, de akkor nemcsak a korszellemnek
felelt meg, de az arisztokrácia minden bizonnyal és a nemzet
legnagyobb része is, teljes mértékben elfogadta vezérelv
gyanánt. Mindebből pedig következett, hogy szükség esetén
elsősorban az uralkodót és a dinasztia érdekeit védelmezték,
esetlegesen a nemzet érdekeivel szemben is s ez kiterjedhetett
a külfölddel való szövetkezésre is. Mind olyan dolgok, melyek
a 19-ik század közepéig napirenden voltak (osztrák-orosz
szövetség 48-ban) s melyek ma a hazaárulás főbenjáró bűné-
nek számítanak. S kétségtelen, hogy mindezen akciókban
mindig az arisztokráciáé volt a vezetőszerep. Másrészt
a dinasztikus elv mellett az egyéni függetlenség törekvése is
számottevő volt. Az ilymódon értelmezett egyéniségérzés
az arisztokráciában még a hűbérrendszer idején alakult ki
és eredete elvész a középkor Artus királyról szóló legendáiban.
Ez egyéniségérzés abban nyilvánult, hogy még a dinasztikus
elvnek sem vetették magukat föltétlenül alá. Ahogyan hűtlen-
séget követhettek el a dinasztiával szemben, ugyanúgy
a dinasztia is hűtlen lehetett hozzájuk. Ilyenkor hazát cserélni
megengedett dolog volt és az ellenfél is csak legfeljebb
bosszúságot érzett, de semmiesetre sem oly felháborodást,
mely a nacionalizmus korszaka óta az ily lépést mindig kísérte.
Ezen korszak előtt napirenden volt az, hogy ha az arisz-
tokrácia tagjai otthon nem találtak boldogulásra, akkor szol-
gálataikat idegen hatalomnak, idegen uralkodónak ajánlották
fel. így képviselte a holland származású Hugó Grotius a svéd
Gustav Adolfot a francia udvarnál. így lett az olasz szárma-
zású Pozze di Borgo minden oroszok cárjának londoni nagy-
követe   és   így   lett   a  francia  származású  Savoyai  Jenőből,

* A magyar arisztokrácia egy része itt mindeneseire örvendetes
kivétel, mert nálunk az arisztokrácia a legrégibb időtől fogva egynek
érezte magát a nemzettel és mindig kész volt a nemzeti törekvések meg-
védésére. Igaz, hogy csak a kisebb része és ez is a legtöbb esetben csak
akkor, ha külső ellenségről volt szó, de a kivétel azért még így is
örvendetes.
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ki németül alig és csak nagyon rosszul beszélt, osztrák had-
vezér és államférfi. És, hogy az arisztokráciában mennyire
megmaradt az asszimilációs képesség még a nacionalizmus
gondolatának fellépése után is, arra az újabbkori történelem-
ben is számos példát találhatunk. Hiszen a berlini kongresszu-
son Franciaországot az angol Waddington képviselte
és a világháború kitörésekor a német birodalom pétervári
nagykövete a francia származású Pourtalés gróf volt. Mindezt
csak az asszimilációs képesség oly tökéletes fokával magyaráz-
hatjuk, mellyel hasonló mértékben egyik más társadalmi réteg
sem rendelkezik.

III.

Mindezek után jogosan vetődik fel a kérdés, hogy tárgyi-
lagosan szemlélve milyennek láthatjuk a magyar arisztokrácia
szerepét a jövőben? Magyarországon kétségtelenül inkább,
mint bárhol máshol, van arisztokrata probléma. Az utóbbi
években volt egy iránĵzat, mely ezt tagadta. Az arisztokráciát
kompromittált és degenerált osztálynak nevezte ki és az egész
kérdést az arisztokrata élcek tömegébe igyekezett eltüntetni.
A nagyközönség tekintélyes része is e felfogás felé hajlott.
Nem tagadhatjuk, hogy ha csak néhány fiatal arisztokrata
sürün megismétlődő léha kalandjaira és néha valóban vérlázító
nyegleségére gondolunk, akkor e felfogást látszólag nem
tarthatjuk teljesen indokolatlannak. Objektív szemlélőt azon-
ban nem téveszt meg ez a látszat. Fenti jelenségek alapjában
véve mégis csak szórványos tünetek és e probléma mégsem
a bárok tangóvilágításánál fog eldőlni. Az arisztokrácia, ha
talán bizonyos mértékig kompromittált osztályt is, semmi-
esetre sem elintézett valami, legkevésbbé Magyarországon.
Bármilyen hibái voltak vagy legyenek, Magyarország nem
engedheti meg magának azt a luxust, hogy a nemzet szerves
életéből kikapcsoljon egy, talán számbelileg kicsiny, de kvali-
tásaiban még ma is igen jelentős tényezőt, Nem szabad ugyanis
elfelejteni, hogy az arisztokrácia főleg azért lehetett a múltban
majdnem kizárólagosan vezető osztály, mert kulturális téren
egy színvonalon állott Európával, míg a nemzet többi tömegei
Európa mögött maradtak. Nemcsak a társadalmi hovatartozás,
de bizonyos esetekben az érték is lehet relatív fogalom.
A születés legfeljebb csak formailag határozhatja meg a társa-
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dalmi helyzetet, de nem szellemileg és lelkileg. Ezért végső
eredményben hibás és fölösleges társadalmi osztályokról
beszélni, ha a kasztrendszert pusztán a születés formai tényé-
hez kapcsoljuk. Éppen ezért a kvantitatív szempontról
a kvalitatív szempontra való áttérés nemcsak az állam
mechanikai felépítésében szükséges, mert kellő tartalom nélkül
ez is csak puszta fikció marad. Ez átértékelés szükséges
a társadalom belső felépítésében az egyes osztályok kebelén
belül is, azért, hogy az osztálykiegyenlítődés létrejöhessen.
Ez az egyetlen lehetséges mód, mellyel az osztályharc inten-
zitását csökkenteni lehet. Az eljövendő minőségi állam gerincét
igen is egy kvalitatív társadalmi csoport, egy arisztokrácia
fogja alkotni. A kvalitatív állam nem lehet proletár-, de még
polgár-állam sem a szó köznapi értelmében, hanem csakis
arisztokratikus minőségi állam, úgy, ahogyan ezt a szót
egyetlen helyes módon etikai és kapacitási értékére vonatkoz-
tatva értelmezzük. Ez természetesen nem jelentheti azt, hogy
a minőségi államban a születés határozza meg a helyet.
De épp annyira nem lehet előny az alulról való származás.
Mindebből legfeljebb csak az következik, hogy mi, minden
süllyedés ellenére is, a születési arisztokráciában még ma is
nagy lehetőséget látunk arra, hogy az új társadalmi, politikai
és gazdasági rendben is arisztokráciává fejlődjék. Aránytala-
nul nagyobb lehetőséget, mint mondjuk a proletár-osztályban,
bár elismerjük, hogy az összehasonlítás a számbeli nagy
különbség miatt nem egészen szerencsés. De az arisztokráciá-
ban még ma is mindennek ellenére ez irányban nagy fejlődési
lehetőségek volnának. Ismételjük: csak volnának, mert, hogy
e fejlődési irányt valóban követni fogja-e, azt már nem
mernénk állítani. Pillanatnyilag ez mindenesetre kétségesnek
látszik. A lehetőség, sőt bizonyos nagy lehetőség fennáll
és éppen ezért csak elsiklani felette nem lehet, mert az arisz-
tokrácia ma még sehol sem elintézett valami. Sorsát kezében
tartja s ha nem értékeli át idejében világszemléletét, vagyis
nem fejlődik oda, hogy belsőleg is valóban arisztokráciává
váljék, ha nem fejlődik azon nívóra, melyet az eljövendő minő-
ségi állam polgáraitól ellentmondást nem tűrően megkövetel,
akkor valóban el kell pusztulnia. S ha bukása tragikus is,
de romjain egészen biztosan egyúj vezetőosztály keletkezik
majd, egy— miként Coudenhove Kalergi vagy Maurras
nevezi — neoarisztokrácia, mely az új társadalom élcsoportja
lesz. E cél elérésére, az értékek átértékelése, mind a három
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társadalmi rétegtől fejlődést követel. Az arisztokráciánál leg-
feljebb formailag lehet szó leszállásról, de ez természetes
következménye lesz majd annak a belső fejlődési folyamatnak,
amelyen ez a társadalmi réteg szükségszerűen át kell essen
akkor, ha valóban méltóvá akar lenni az új minőségi állam
valóban neoarisztokráciának nevezhető osztályához.
Másrészt bizonyos, hogy e nívó elérése a proletariátus

számára a legnehezebb. S ez részben a marxizmus bűne.
Ugyanis a szocializmus az öntudatot ugyan felébresztette
a proletárban, de anélkül, hogy ezzel arányosan hozzájárult
volna belső emelkedéséhez. S nagyrészt ennek köszönhető,
hogy a proletariátus ma még nagyon messze van attól, hogy
önmagában egyúj társadalmi réteg alapja lehessen. Ez azon-
ban éppen csak azt jelenti, hogy a proletariátus erre egyedül
nem képes, de semmivel se többet ennél. A másik két társa-
dalmi rétegnek tehát kötelessége, hogy e konstruktív osztály-
képzéshez hozzásegítse a proletariátust.
Mindezekből logikusan következik, hogy a jövő nem

a szélsőséges osztályoknak kedvez. Az osztályproblémák
levezetésében és az új állami és társadalmi rend felépítésében
a legnagyobb feladat a mai középosztályra hárul. Ez
az osztály mind lelkileg, mind fizikailag a legközelebb“ áll
az eljövendő társadalmi és politikai rendhez. Fejlődés szem-
pontjából ő rendelkezik tehát a legnagyobb lehetőségekkel.
Mert szélsőségekről nem lehet szó. A szélsőségek uralma
mindig csak átmeneti állapotot jelent, a történelem idáig ezt
már eléggé bebizonyította. A világháború előtti kapitalizmus-
ról és liberalizmusról mint a gazdasági és politikai élet bázisá-
ról, ma már komoly és lelkiismerettel rendelkező emberek nem
beszélhetnek, de hasonlóan fizikai és erkölcsi lehetetlenség,
hogy az eljövendő életforma a kommunizmus legyen. Viszont
ezzel szemben föltétlenül a korlátolt magántulajdon és a föltét-
len állami ellenőrzés valamilyen formája. Az antiszociális,
teljes szabadság éppen annyira nem lehet a minőségi állam
alapja, mint a lélekölő és ezért végső eredményben improduktív
föltétlen kollektivizmus, de igen is szükség van a korlátolt
individualizmus valamilyen alakjára s a katasztrófákat elő-
idéző faji mítoszt az abszolút erkölcsön nyugvó és az ember
természetes méltóságából eredő nemzeti érzéssel kell pótolni.
A felső társadalmi réteg természetes adottságainál fogva a leg-
nagyobb lehetőségekkel rendelkezik és így ö építhetné fel leg-
könnyebben   az   új   társadalmi   renden   alapuló   államot,   de
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sajnos, kétséges, hogyhibáinál és bizonyos kétségbe nem
vonható degeneráltságánál fogva képes lesz-e bensöleg fel-
emelkedni ez új világszemlélet színvonalára. A proletariátus,
bár számszerint a legerősebb, de mintán neki veszteni valója
nincs, a legkevésbbé hajlandó a feltétlenül szükséges áldozatok
meghozatalára és önzésében még a társadalmi élcsoportot is
messze felülmúlja, Mindezektől eltekintve pedig, a legtöbb
helyen belsőleg még nem elég érett ahhoz, hogy önmagában
megértse és értékelje a kibontakozni készülő új eszmék
lényegét. Mint harmadik rend, tehát csak a középosztály
marad, melytől ugyan a jövő szintén igen súlyos áldozatokat
követel, de mely a vázoltak alapján a legközelebb áll a feltörő
új eszmékhez s így a legkönnyebben is tudná azokat meg-
valósítani.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a középosztály mai

fejlettségi fokán képes volna e társadalmi reformok tökéletes
végrehajtására. Egyáltalán nem. Mi csak azt mondtuk, hogy
a mai társadalmi osztályok közül erre a legalkalmasabbnak
tartjuk, de nem állítottuk azt, hogy ezt föltétlenül véghez is
tudná vinni, sőt kétségtelen, hogy mai formájában és belső
felépítésében erre semmiesetre se volna képes. A reá váró
feladat tőle is reformokat és súlyos áldozatokat követel.
A pillanatnyi vezetés a látszat ellenére ma még inkább

a szélsőségek kezében van. Formailag kétségtelenül nem, de
mindaz, ami ma társadalmi és politikai téren történik, nagy-
részt e szélsőséges csoportok erkölcsi és szellemi bélyegét
viseli magán. Ma még tehát, ha tudat alatt is, de ők a vezetők.
Az új vezető elem a kezdeményezést előbb még magához kell
ragadja. A jövő kétségtelenül az övé, de mielőtt egyesítené
a többi rétegeket, még sok mindentől meg kell tisztuljon
és e fejlődési folyamatot ugyancsak neki kell kezdeményeznie.
Ezzel együtt óvatos is kell legyen, mert a helyzet nemcsak
súlyos és bonyolult, de csalóka is. A mai reformerek tömegé-
ből, mely legtöbbnyire két szélsőséges csoportból áll, ö alakítja
ki az igazi harmadikat. S bár e fenti csoportok világnézetileg
szembenállnak egymással, társadalmilag magukban foglalják
valamennyi szociális réteget s így e bonyolult összetételből
kell majd megteremtse az új társadalmat, a valódi neoarisztok-
ráciát. Az ellentétes világnézetű reformerek egyik része
kiabáló demagógokból áll s ha ezek nagyobbrészt alulról is
származnak, de épúgy felfedezhetjük közöttük a középosztály,
mint a társadalmi élcsoport képviselőit. S hasonló a helyzet
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az úgynevezett konstruktív csoportnál is annak ellenére, hogy
összetételét illetőleg talán inkább a közép felé mutat eltolódást.
De ez önmagában még nem jelent semmit. A felső rétegeket
nem illetheti tovább a kizárólagos vezetés, mert ezek minden
áron meg akarják tartani azt, amijük van (sokan már csak
visszaszerezni) s e küzdelemben senkire és semmire tekintettel
nincsenek. Legalulról se jöhet a vezetés, mert e tömegeknek
nincs semmijük, viszont mindent akarnak s a küzdelem hevé-
ben ugyancsak senkire és semmire nem lesznek tekintettel.
A vezetés tehát csakis a kiegyensúlyozott középről jöhet. Ide
tartoznak mindazok, akik ebbe beleszülettek és akik alulról
ide fel tudtak emelkedni, illetve akik fentről ide le tudtak
szállni. Értve felemelkedés és leszállás alatt a kizárólagos
egoisztikus célokért folytatott könyörtelen küzdelemről való
lemondani tudást. Mindazok tehát, akik a két szélsőséges
rétegből le tudtak mondani e céljukért, ehhez a középcsoport-
hoz fognak csatlakozni, mely csoport a sajátmagából kitermelt
tagjaival együtt a jövő vezető rétege lesz majd. Hogy ez az át-
alakulás milyen formák közt fog majd végbemenni, ezt ma még
természetesen nem tudhatjuk. De egy bizonyos, ez az egyetlen
út, amelyen a társadalmi problémák végső és megnyugtató
kibontakozása elérhető.



Arisztokrácia és parasztság
Írta: Asztalos János ékszeripari munkás

Megkértek, hogy írjak véleményt az arisztokráciáról.
Sokan tanítják, hogy a történelem csupán egyes királyok
és dinasztiák uralkodása. A történelemtanítás nem igen szokott
megemlékezni a dolgozó osztályok harcairól. Mi azonban
tudjuk, hogy ilyen harcok már a legrégibb korban is voltak.
Az uralkodó osztály ugyanis mindig csak nehezen engedett
az alsóbb osztályok követeléseinek. Az arisztokrácia a céh-
rendszer korában szívesen fogadta az iparosokat városaiban
és falvaiban, mert ezek munkája az ö gazdagságukat is gyara-
pította. A történelmi fejlődés azonban csakhamar meghozta
az érdekellentéteket. A fejlődő ipar mozgási szabadságot,
munkásokat igényelt. A földbirtokos arisztokrácia mellett ki-
fejlődött az ipari és pénzarisztokrácia. A születési arisztok-
rácia vesztett hatalmából és mind jobban összezsugorodik. Ma
jóformán csak a múlt hagyományaiból él, az a pár százezer
hold, ami kezén van, még mindig akadálya az egészséges föld-
reformnak s így a parasztság boldogulásának. Ez az osztály
nem vesz tudomást a társadalom fejlődéséről. Mi lehet ennek
az osztálynak a jövője? Erre a kérdésre a választ a jövő
társadalma meg fogja adni. Az arisztokrácia küldetését, mint
osztály, már befejezte.



Rokonvonások
az arisztokrata és a paraszt között
Írta: Bethlen Györgyné grófné, báró Jósika Paula
az Erdélyi Szociális Misszió vezetője

Ha arisztokráciáról van szó, mindig eszembe jut annak
a székely atyafinak a mondása egy lecsúszott, elzüllött mág-
násról: „Bárónak báró, csak nem üzi a mesterségét“.
Arisztokratának lenni tényleg „mesterség“, azaz munka,

feladat. Nem azt jelenti, hogy beleszülettünk egy adott hely-
zetbe és nincs más tennivalónk, mint ennek az adott helyzet-
nek minden előnyét kiaknázni, és azt, ami esetlegesen kellemet-
len benne, lehetőleg kikerülni. Tulajdonképpen arisztokratá-
nak lenni a szó legszebb, legnemesebb értelmében nem születés
dolga, hanem lelki beállítottságé. Elismerem, hogy könnyebb
annak ezt a lelki beállítottságot megszerezni vagy elérni, kinek
környezete, nevelése, őseitől öröklött hajlama mind hozzá-
segítik, de nem ez a lényeg.
Mi emberek gyakran esünk abba a hibába, hogy a külső

tényezőt összecseréljük a belső indítékkal és a szembeötlő
mellékességek miatt nem vesszük észre a kevésbbé kirívó, de
sokkal fontosabb mozzanatokat.
Talán ellentmondásokat vált ki, ha azt állítom, hogy

az igazi arisztokratának legfőbb jellemvonása a röghöz kötött-
ség. Gyökerei mélyen benne vannak abban a földben, melyen
született, melyet őseitől örökölt és ezekből a gyökerekből ered-
nek jó- és rossztulajdonságai.

Innen van az is, hogy az igazi arisztokrata és az igazi
paraszt között annyi a rokonvonás! Mind a ketten érzik, hogy
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ahhoz a földhöz tartoznak, melyen őseik éltek évszázadokon
keresztül és ez a föld őhozzájuk tartozik. Nem tudnak meg-
válni tőle és ez a ragaszkodás sokszor tragikus feszültséget
okoz, melyet a kívülállók, a nincstelenek, vagy azok, kiknek
a vagyon csak pénzt jelent, soha sem fognak megérteni.
Értik a természetet és vele élnek, a városi ember hajszoló

sietségét nem ismerik. Hisz hiába sietne az arató, a nap az ö
kedvéért nem kel fel korábban és hiába sietne a vadász, a vad
azért nem lép hamarabb útjára. Mindketten érzik a természet
nagy nyugalmát és bölcseségét, az élet furcsaságain pedig
egyformán csillan fel szemükben a humor.

A parasztnak ugyanazt jelenti a templom körül meg-
húzódó temető, mint az arisztokratának ősei kriptája.
Ugyanaz a szellem szól onnan hozzájuk, és az, amit paraszt-
gögnek és arisztokrata-gőgnek neveznek, lényegében ugyanaz,
habár a szó nem helyesen fejezi ki a fogalmat. Mert voltakép-
pen nem gőg az, csak rátartiság és évszázados öntudat.
A gyökérnek a tudata.
És ez a gyökér adja az arisztokratának két legszebb

jellemvonását: a hűséget és a függetlenséget.
A hűséget őseihez, tradícióihoz, földjéhez, mindahhoz,

ami tiszteletet érdemel és parancsol. Ha a jelenben is él, nem
felejti az elődök múltját, mely sok mindenre kötelez. A magyar
történelemben talán Mikes Kelemen az, akiben legtökéleteseb-
ben testesült meg a hűséges arisztokrata eszményképe, aki
nem a hozómért szolgált, hanem a „becsületért“ és aki azért
nem tudta elhagyni a Nagyságos Fejedelmet, „mert olyan igen
nagyon szerette“, de azért Zágont sem volt képes elfelejteni.
Ebben a mai rohanó, kapkodó világban a hűség jelenti

a stabilitást, a biztonságot, a folytonosságot.
Talán a hűségnél még arisztokratikusabb tulajdonság

a függetlenség. Semmitől sem félni és senkitől sem várni
semmit. Nem mint egy gyenge nádszál, minden új áramlat előtt
fejethajtani és minden divatnak behódolni. Függetlennek lenni
még a pénztől is. Mert az igazi arisztokrata érzésnek a leg-
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nagyobb ellensége a pénz. Ez az ide-oda áramló fényes valami,
amely ma itt van és holnap ott, mely nem ismer állandóságot
és amely azt képzeli magáról, hogy vele mindent meg lehet
venni. Az arisztokrata pedig nem ért ahhoz, hogy pénzzé tegye
a dolgokat, ő csak az értékeket ismeri, az árat legtöbbször
nem.
Lehet, hogy eljön az az idö, amikor arisztokrácia már

nem lesz többé. Nem tudom. Lehetséges. De vagyok annyira
optimista, hogy azt higyjem:  arisztokraták mindig lesznek.
Hűséges, független, a röghöz ragaszkodó, mély gyökérrel

biró emberek.
És ezek fogják felépíteni újra a nagy, hatalmas, erős

szentistváni Magyarországot.



Rétegek és egyének morális vizsgája
Írta: Frey András dr. újságíró

Az egyes rétegek, például az arisztokrácia jövendő
szerepének alakulása, valószínűleg attól is függ, hogy mostani
magatartásuk milyen megítélés alá esik majd az új Európá-
ban. A jelenlegi háború ugyanis nemcsak a fronton teszi
próbára a nemzetek, államok erőit, hanem társadalmi és köz-
! életi téren is vizsga folyik, a különféle rétegeknek főleg
morális vizsgája. Ebből persze nem az következik, hogy egy
réteg helyzete egyedül determinálni fogja tagjainak szerepét,
annál kevésbbó, mert hiszen az osztályok határai elmosódóban
vannak s ahogyan a kispolgárság és a munkásréteg gondol-
kodásban közeledett egymáshoz, sőt úgyszólván mentalitást
cserélt, úgy az arisztokrácia is fokozatosan azonosul az úgy-
nevezett nagypolgárság egy részével. Azonban, ha egyre
nehezebb is az egymásba folyó és funkciójukból veszítő
osztályok megkülönböztetése s ha mind értelmetlenebbé válik
is az osztályok perszonifikálása, mégis valószínű, hogy
az egyes csoportok mostani szerepének elbírálása olyan új
ítéleteket (esetleg előítéleteket) hoz majd létre, vagy olyan
régieket erősít meg, amelyek befolyásolhatják az oda tartozó
egyének politikai súlyát. Akik tehát most gyönge ítélőképes-
ség, erkölcsi érzéketlenség, vagy hibás taktikai elgondolás
következtében helytelen magatartást tanúsítanak, ahelyett,
hogy jelét adnák a nemzeti és szociális eszmék helyes értéke-
lésének, azok a kialakuló új Európában már valószínűleg
csak elkésve kaphatnak majd észbe. Ezért lehet föltételezni,
hogy az arisztokraták jövőjére nagy kihatással lehet, hogyan
viselkednek a nemzetek és egyének mostani nagy vizsgáján.



A liberalizmus helyébe lépő új világ
Írta: Malcomes Albert báró, közgazdász

Minden arisztokrácia a hatalom kedveltjeiből, a hatalom
hordozóiból és a hatalom tartós ellenfeleiből keletkezett. Ez
annyitjelent, hogy az arisztokrácia nem osztályközösség, ha-
nem individuális együttes, heterogén elemek összetartozása.
Az összetartozás azonban csak a nem arisztokratákkal szem-
ben érvényesül, tehát mindenkor viszonylagos szervezetként
működött azokkal szemben, akik ebben az oldott együttesben,
mint kollektívumban akartak részt venni, tehát az erők
egyénies szabad játékát megzavarták volna.
Az a kevésszámú kötelék, amely az arisztokráciát össze-

tartja, vagyoni és életformábani kötelmek, kevesebb azonossá-
got jelentenek az egyesek között, mint két konkurrens között
az azonos érdekek. Csak a házasságok jelentenek szorosabb
szervezeti összetartozást, különösen ha a házasságokat nem
szívügyek, hanem családpolitikai tervek diplomáciai mester-
fogásai hozták létre. Családi kapcsolatok azonban szintén csak
szűk körben hatottak, mivel az arisztokratikus egyéniség nem
arisztokratikus közösséget, hanem ellenkezőleg erötöbbletet
keresett, hogy vetélytársait maga alá gyűrje. Ennek a nagy
és sokszor történeti horderövel bíró harcnak lett az arisztokra-
tikus életforma a játékszabálya, míg harci eszközévé a sima,
tehát minden nehézséget áthidaló jómodor lett.
Az arisztokratikus egyéniség eme sajátosságait, míg

a francia forradalom után is megtartotta és túlélte a liberaliz-
must, amely az arisztokratikus individualitást általánosítani
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akarta. De túlélte a bolsevista őrületet is, mely nem hajlandó,
csak kollektívumot elismerni s még a hatalom kiválasztottjai-
nak sem hajlandó egyéni életszempontokat engedélyezni.
De bárki bármilyen eszközökkel támadja is az arisztok-

ráciát, arisztokraták mindig voltak és örökké lesznek, éppen
úgy, mint ahogy a társadalmak nagy többsége örökkön-örökké
kollektívumban fog élni, mert ez hosszú évezredek óta a nagy
szervezetek tömeglélektani törvényeiből adódik. A Habsburgok,
mint ennek az igazságnak legtökéletesebb ismerői, lefektették
ezt híres „házassági törvényeikben“ és jelmondataikban:
„...in félix Austria nube“ . .. az arisztokratákkal kormány-
zott monarchiára utalva a divide et impera bölcseségében.
A Habsburgok sok évszázados uralkodói tapasztalata
kitűnően ismerte és tudta felértékelni az arisztokratikus ter-
mészet történetformáló képességeit, amely a népi közösségek
történeti vagyonán túlmenöleg egy másik, horderejében egy-
általán nem lebecsülendő értéket, a családi hagyományt is
ápolta, amire esetenként és a hatalom szándékai szerint külön-
böző módon lehetett hivatkozni.
Arisztokráciát jellemző nagy világtörvények alól a magyar

arisztokrácia sem kivétel. Tagjai nemes diplomáik vagy rang-
emeléseik kelte szerint különböző hagyományokat őriznek,
kurucokat és labancokat, reformátusokat és ellenreformátuso-
kat, katonaiakat, gazdaságiakat és politikaiakat. Ezek szerint
az arisztokrata, mint olyan, az összes történelmi korok vál-
tozatait és felfogásait magánviseli ezzel a sok arcú és sok
színű jelleggel lépte át az elmúlt évtizedek korszakválasztó
sorompóit, hogy egy megváltozott világ új körülményei
és adottságai között találja meg a maga szerepét. Sokan —
különösen tapasztalatlanabbak — kidomborították a maguk
arisztokratikus mivoltát és saját mivoltukat elárulva, az arisz-
tokráciát osztálynak vallották. Egy kiváltságos rendnek minő-
sítették magukat, amelynek csak formái vannak, lényege
azonban nincsen. Elfelejtették a hagyományokat is, és ügyet
sem   vetettek   arra,   hogy   őseik   mindig   valamilyen   egyéni
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kiválóság, többnyire személyre szóló elismerés alapján válasz-
tattak ki azon célból, hogy a rangot és vagyonszerző ös ígérete
szerint méltó utódokat neveljen. Az ősökhöz való méltóság
nyilvánvaló, hogy abban kellett volna megnyilatkozzék, hogy
az utód, a kor követelményeinek megfelelően ugyanakkora
áldozatkészséget mutasson a közösséggel szemben, mint
amekkorát őse mutatott, amiért a közösségből kiemelték.
Csak egészen naiv, műveletlen és félnevelt arisztokrata az,

aki az életforma felsőbbséges vagy inkább felületes eszközeit
és megnyilvánulásait előbbrehelyezi az arisztokratikus lényeg-
nek. És megtévelyedett az arisztokrata is, aki munka-
és kockázatvállalás iszonyában szembefordul a korszerűséggel
s vagyoni felsőbbségénél fogva inkább a kapitalista-zsidó
nagytőkével, mint saját fajának alkotó és dolgozó elemeivel
vállal azonosságot, mintegy magafölött ítélkezvén és kijelent-
vén, hogy az arisztokrácia osztály és csak árnyalatokban tér
el azoktól, akik ilyen vagy amolyan fordulatokkal esetleg
idegen célok érdekében milliós vagyonaikat nem a tatár, török
náció irtásával, hanem éppen a magyarság anyagi és erkölcsi
pusztításával szerezték. Azok, akik ezekkel azonosságot vál-
lalnak, lehetnek rang és vagyon szerint arisztokraták, a lényeg
szerint azonban nem azok; Széchenyi István, Wesselényi
Miklós, Dessewffy Aurél, Károlyi Sándor, s még ezernyi
keveset említett, kevéssé hangosan hirdetett arisztokrata igenis
nem vállalt ezekkel közösséget, éppen azokkal, akik ipari,
mezőgazdasági és társadalmi célkitűzéseiket aláaknázták
és kisajátították. Az igazi arisztokrata pátriárkálisan élt,
gondolkozott s ha el akart érni valamit, nem összeköttetéseire,
nem kapcsolataira, nem rangjára vagy helyzetére, hanem
egyesegyedül egyéniségére és képeségeire támaszkodott,
s mintaszerű korrektségével, megbízhatóságával, áldozatkész-
ségével és tökéletes viselkedésével éppen annyira arisztokrata
volt, mint nagy hitbizományok élvezője, vagy mint koldus-
szegény katonatiszt a legkétségbeejtőbb sárfészek garnizon-
jában.
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Mindezekre jól emlékezzünk, ha az arisztokrácia jövőjét
kutatjuk, mert egészen bizonyos, hogy azok, akik az élet-
körülményektől függetlenül szilárd, megbízható, az élet reális
oldalait ismerő, cselekvő és alkotni akaró emberek maradtak,
továbbra is megtartják vezető szerepüket az új Európa társa-
dalmi rendjében, amelynek elitjét, ha nem is a főnemesi diplo-
mák díszes írásai, vagy a hitbizományok holdszáma, hanem
nagyon is arisztokratikus jellemvonások, kell hogy meg-
alkossák. Aki idejét nem kéteshírü társaságban, hanem a való
élet megismerésével, alkotással és önzetlen nemzeti áldozat-
készséggel töltötte, bizonnyal legalább akkora szerepet kap
a jövőben, mint a múltban. A kamarási tábla sem lesz aljas-
kodások célpontja, mint a zsidó liberális kurzusok idején,
hanem a legszervesebb kapcsolat, a történeti múlt és a fajvédő
világgondolat között. Az pedig, ha valaki dolgozik, sikereit
vagy éppen bukásait nem nagybácsiknak és nagynéniknek,
hanem magabízó egyéni igazságának és következetes becsüle-
tességének köszönheti, egyenesen virágszőnyegen lépdel át
az öröklött arisztokráciából egy új világ elitjébe.
Aki pedig nem akar dolgozni, aki szembefordul népének

alapvető életakarásával, aki megtagadja népével való sors-
közösségót, aki az élet lényegét könnyű eszközökkel akarja
kihúzni s őseinek nevéből üzletet akar csinálni s csak a napos
oldalon akar járni, egyszerűen el kell pusztulnia még akkor is,
ha nem arisztokrata.



Fajelmélet vagy népi gondolat
Írta:  Mátrai László  dr. filozófus, egyetemi magántanár

Ha minden szó azt jelentené, amit szűzi eredetiségében
jelentenie kellene, nem kívánhatnánk szebbet a jövendő
emberiségnek, mint az arisztokratiát, a legjobbak uralkodá-
sát: hogy a legjobbak kezében legyen a legnagyobb hatalom.
Hogy jóság és hatalom egyet jelentsen: olyan eszmény, mely-
nek feladása egyértelmű embervoltunk megtagadásával.
De más az eszmény és más a valóság, más az etymon

és más a mindennapos szóhasználat. Sokak számára ma
az arisztokrácia alig jelent többet, mint olyan társadalmi
réteget, ahol legkönnyebben és leggyorsabban lehet előkeríteni
azokat a származási okmányokat, melyekre a zsidótörvénnyel
kapcsolatban szükségünk van... Mások szerint az ariszto-
krata méltatlanul előnyben részesített vetélytársa a plutokrá-
ciának és szofokráciának: személyválogatás nélkül, ingyen
hull ölébe mindama társadalmi kiváltság, melyért amazok
munkával és tehetséggel fizetnek meg. (E ponton külön is ki
szokták emelni, hogy a nagyobb méltánytalanság a szellemi
arisztokráciát éri, mert vagyont még csak lehet örökölni, de
a tehetség igazán az egyén érdeme ...) Fájó pont az is, hogy
a vagyoni vagy szellemi rangot egykönnyen el lehet veszíteni,
a grófi cím elvesztése azonban a legnagyobb nehézségekbe
ütközik. Nem csekély nehézség az sem, hogy Olasz- és Angol-
országot  kivéve   Európaszerte  lezárultak  az  arisztokráciába
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való bejutás kapui s ez ellen nem elégséges kárpótlás ennek
vagy amannak a pártnak aránylag alacsony sorszámú
igazolványa.
Mindezek azonban nem az arisztokraták, hanem a nem-

arisztokraták problémái. A komoly, belső probléma így fogal-
mazható meg: betöltheti-e az arisztokrácia a jövőben azt
a szerepet, mely létezését a nem-arisztokraták szemében is
jogossá teszi? Hihetünk-e abban, hogy érvényesülni fog
az arisztokráciát létrehozó szándék: külső rang formájában is
eleve kijelölni azokat az egyéneket, akikre a társadalom bizton
számíthat? E szándék helyessége mai örökléstadomanyi
ismereteink ténye mellett kétségtelen: kiváló elődöktől sokkal
több matematikai reménnyel várhatunk kiváló utódokat, mint
nem-kiválóaktól. Az arisztokrácia fontossága éppen ezért
sokkal inkább népszerűsíthető gondolat ma, mint pl. lett volna
a 19-ik század demokratikus eszmejárása idején. Mert ma,
mikor a faji gondolat népszerűsödése révén az örökléstan
és eugenika egyre komolyabb politikai súlyt nyernek: éppen
ma lehetetlen tagadni, hogy az örökléstani fatalizmus s a nép-
szerű fajelmélet igen nyomós politikai érveket szolgáltatnak
az arisztokrácia mellett.

Aki az arisztokrácia problémájára komoly és elfogadható
választ akar adni, annak — véleményem szerint — egy
elméleti és egy gyakorlati kérdéssel kell előbb tisztába jönni.
Az elméleti kérdés: hogy arisztokrácia mindig volt és mindig
lesz. Nem képzelhető el — mégoly utópisztikusán sem —
semminő társadalmi berendezkedés az arisztokrácia valaminő
formája nélkül. Hogy az arisztokratát grófnak, néptársnak
vagy elvtársnak hívják, az nem változtat a lényegen: olyan
valaki, aki egyéni értékei révén a mindenkori társadalomban
vezetőszerepet játszik. A második, empirikus kérdés: vájjon
a tényleges, történeti arisztokrácia birtokában van-e ama lelki
értékeknek, melyek számára bármilyen társadalmi berendez-
kedés mellett is automatikusan vezetőszerepet fognak biztosí-
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tani?(Az ugyanis nem valószínű, hogy bármilyen társadalmi
rend lemondjon tényleges értékekről, produktív munkáról csak
azért, mert aki azt nyújtani tudná, véletlenül a történeti arisz-
tokráciához tartozik; nincs oly magas rang, amit meg ne
lehetne bocsátani, ha mögötte való emberi értékek rejlenek)
E második kérdésre nyugodt lélekkel csak akkor felelhetünk,
ha pontos pszichológiai adatokkal fogunk rendelkezni a tör-
téneti arisztokrácia mai értékállapotát illetően. Ez a szociál-
pszichológiai feltérképezést épúgy el kell előbb végezni, mint
ahogy halaszthatatlan tudományos feladat ez az alsóbb-
és a középosztályra nézve is. Manapság igen sürün emlegetik
középosztályunk meglazult értékállapotát, sokan egyenest
ez osztály kiirtását tartják legsürgősebb társadalompolitikai
tennivalónak. Gyakori jelszó ezzel kapcsolatban az alsóbb,
„népi“ rétegek feltörésének előmozdítása is. De hogy ez
pusztán örökléstanilag — a gazdasági nehézségekre nem is
gondolva — miképpen volna lehetséges s ha lehetséges lenne,
minő eredményre vezetne az örökléstan exakt valószínűségei
szerint: minderre nézve a legsötétebb tájékozatlanságban
leledzik reformátoraink túlnyomó része. E tájékozatlanságot
eloszlatni a tudomány feladata s nem a politikusoké. Ellenben
a politikusok elemi kötelessége lenne mindaddig fékezni, vagy
egyéb sürgős tennivalók terén latbavetni beszéd- és cselekvés-
készségüket, amíg a társadalompszichológia ezekre az igen
nagy felelősséggel járó kérdésekre is tárgyilagos és megbíz-
ható felvilágosítást fog tudni nyújtani.

Amíg ez a munka elvégzetten, a magyar arisztokrácia
jövőjének kérdésében is csupán egyéni véleményünk, jámbor
vagy kevésbbé jámbor óhajunk lehet. Megbízható, reálpolitikai
célokra is bízvást felhasználható választ csak az fog tudni
adni, aki rendelkezik a következő kérdések exakt ismeretével:
1. miképpen oszlanak meg az értékes és értéktelen elemek
a magyar arisztokráciában? 2. Hogy viszonylik ez az arány-
szám egyéb társadalmi rétegeink hasonló adataihoz? 3. Milyen
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tendenciát mutat ez az arányszám elmúlt korok értékállapotá-
hoz képest? 4. Mi a biológiai remény az értékek és hiányok
további öröklődésére nézve, vagyis miképpen áll a túl- vagy
beltenyésztés kérdése?
Ha e  kérdések megoldást nyernek:  megbízható  választ

nyerhetünk az arisztokrácia jövőjét illetően is.



Arisztokrácia és humanizmus
Írta: Oltványi   Imre,   művészeti   író,   a Magyar
Jelzálog Hitelbank ügyvezető igazgatója

Az arisztokrácia válságos óráit éli.
Régen valóban a kiválóak (aristos) uralmát (kratos)

jelentette. Legalább is vagyoni és katonai értelemben. A kettő-
ből könnyen adódott a szellemi fölény is. A vagyon legtermé-
szetesebb formája az öröklődő földbirtok volt. Ez katonai köte-
lezettséggel, de egyúttal hatalommal is járt. A gazdagság,
a katonai vezetés tágabb életismeretet, tapasztalatot, tájékozó-
dottságot, ha úgy tetszik műveltséget adott. Az arisztokratá-
nak tehát könnyen hullt ölébe mindaz, ami a szellemi vezetésre
képesített. De szellemi kiválóság nélkül is kiemelkedő szerep
várt rá a vagyon és hatalom folytán. Ez a szerep viszont
akarva-nem-akarva kötelezett. Zárt alakulatot teremtett. Olyan
elkülönült és elkülönítő szokásokkal, magatartással járt, ami
az arisztokratákban nem alaptalanul a magasabbrendűség
érzését keltette. S ebben a megváltozhatatlannak látszó
magasabbrendűségben szívesen hittek a kívülállók, már csak
azért is, mert ezzel megszabadultak a nagy többség részére
mindig elviselhetetlen felelősségvállalástól. Az arisztokrácia
fölényes magabízással viselte a felelősség terhét, nem szerep-
lési viszketegségből, hanem mert meg volt benne a hajlandó-
ság arra, hogy a dolgok másíthatatlan folyamatát lássa kivált-
ságos helyzetében. A kívülállók hite s az arisztokrácia maga-
bízása volt uralmának legfontosabb pillére.
Az    arisztokrácia    gyakorta    derekasan    kitett    magáért
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s történelemszemléleti baklövés volna utólag szemére lobban-
tani tévedéseit, melyeknek nem egyszer ö vallotta kárát.
Hatalma nem is azon fordult meg, hogy uralmában mennyi jó
és mennyi rossz akadt, hanem azon, hogy a francia forradalom
sodrában a polgárság mindinkább szóra bátorodott, megvetette
lábát az államok gazdasági életében, vérszemet kapott növekvő
erejétől és előítéletektől kevésbbé gúzsbakötött szellemi rugal-
masságával részt kért a felelősségből. Az arisztokrácia életé-
nek igazi fordulópontja s a kaszt bomlása épp azzal kezdődött,
hogy a felelősségvállalás addig szinte kizárólagos jogában
osztoznia kellett. Azóta csak bukdácsol. Kiválóságát már csak
egyes tagjainak kiválóságában ismerik el, de az egyesek hibáit
a tömegítélkezés eredendő fonáksága a kaszt hibáiul rójja fel.
Fölös dohogás volna ennél az igazságtalanságnál hosszabban
időzni. Az előítélet nemcsak az arisztokrácia gyengéje. Ma-
napság visszájára fordult a dolog. Az Arisztid-viccek bamba
általánosítása abból a bojtorjános lelkületből sarjadt, amely
szívesen rugdossa a gyengébbet.
Ha gyengült is az arisztokrácia, téves volna azt hinni,

hogy már egyáltalában nem tesz számot. A magyar ariszto-
krácia összeségében még mindig nagy vagyont mondhat
magáénak. Részben összeköttetéseinél, részben taktikai képes-
ségeinél fogva politikai hatalma sem lebecsülendő. Mindössze
annyi nyilvánvaló, hogy kasztereje erősen megfogyatkozott
s lazulása rohamos. Amily mértékben enged zártságából, olyan
ütemben csökken politikai befolyása. Lényegében semmiesetre
sem tekinthető már kasztnak. Egyes tagjainak szellemi kiváló-
ságával teljes vagyontalanság járhat és fordítva. De az álta-
lános érvényű jellemzésnek, vagy ítélkezésnek leginkább
az arisztokrácia egyértelmű viselkedésének teljes hiánya állít
tiltófát. Bizonyos előkelő klubszellemiségen (ez is eltűnőben
van), modorkülsőségen, nyelvtudásból fakadó külpolitikai
tájékozottságon kívül alig van jellemző vonása. A nemzet-
politikai, szociális kérdésekben pedig egyátalában nincs egy-
öntetű állásfoglalása.
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Az is az együvétartozás tudatát bomlasztja, hogy az állí-
tólagos korszellem megsokasította a saját kasztjuk ellen nem
túlságos ízléssel rúgkapáló arisztokraták számát. Átmenet
nélkül olyan mélyre szállnak alá, ahol bányásznak nem, csak
vontató vak lónak használják őket. Zavaros idők eltévelye-
dettjei, elkóty&vetélöi legnemesebb örökségüknek: a példaadó,
nemes  magatartásnak.
De nem kell a politikához fordulnunk hogy az arisztok-

rácia önbomlasztásának tanúi lehessünk. Bármennyire
dicséretes is a szándék s bármennyire egyezik is a kor célza-
tával, valahogy ellentmond az arisztokrácia lényegének, ahogy
egyes tagjai mindenkin túl akarnak tenni az ipari és keres-
kedelmi elhelyezkedésben. Megbizonyosodhatunk erről, ha
a részvénytársaságok igazgatóságában beálló változásokat
vesszük szemügyre. Nem hiszem, hogy a gazdasági életet
ellepő arisztokraták tehetségtelenebbek, vagy kevésbbé tanulé-
konyak másoknál, azt sem mondom, hogy nem lehet üzleti
érzékük, sőt az is valószínű, hogy rövidesen örömük telik új
munkakörükben. Nem szorul azonban bizonygatásra, hogy
ilyen dologba csak úgy lehet belevágniuk, ha tisztában vannak
azzal, hogy sutba dobtak mindent, ami kasztjuk értelmét tette.
Ebben a játékban sem lehet színre más színt adni. Utólagos
megrökönyödés már nem számít. Az arisztokrata részvény-
társasági cégvezető nagyszerű cégvezető lehet, de nem lehet
egyúttal gróf is. Alaposan alább kell adnia. Bármilyen idejét-
múlt felfogásnak látszók is, volt valami mélyebb értelem abban,
hogy Ferenc József idejében orvos nem lehetett kamarás.
A kamarás elvégre nem vájkálhat per anum. Vagy vájkáljon,
ám ne akarjon kamarás is lenni.

A polgárságba könnyű beleolvadni, de tudni kell, hogy
nincs belőle visszaút az arisztokráciába. Lehet, hogy az arisz-
tokraták egy része őszinte hajlamát követi a kispolgáriasulás-
sal s teljesen leszámolt múltjával. Eleinte rosszul fér meg
az új környezetben, mint csömöszölt oszlop a vízárban, később
szemhunyorítás nélkül tudomásul veszi új helyzetét. Az arisz-
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tokrata rangjelölést még viseli, de hovatovább fontosabb ön-
magának is a vezérigazgató, cégvezető, vagy ügyvéd és orvos
címe. Ha hozzávesszük még, hogy az arisztokraták egymás-
közti házasodása is folyton csökken, akkor végérvényesen úgy
látszik, hogy az arisztokrácia gyorsuló ütemben gyengül.
Imitt-amott még sarkára áll, de alapjában mintha megadta
volna magát a sorsnak.
Ez a látszat. Nem ilyen egyszerű azonban a kérdés, ha

mélyére hatolunk. A történelmi arisztokráciára nagyjából
vágnak megállapításaink. Ágaskodni kezd ellenben a dolog,
ha tömeglélektani szempontokat is tekintünk. Az arisztokrácia
jövőjét illetően abból kell ugyanis kiindulnunk, hogy a tömeg-
mindig megkíván maga fölött egy kisebb-nagyobb réteget,
amelyre vak tisztelettel tekinthet s amelyre minden felelősséget
háríthat. A tömegboldogság nagyjából a felelőtlenség boldog-
sága. Nem idegen ugyan a tömegtől az sem, hogy időnkint
minden bálványát porrá zúzza — bár ilyen megmozdulása
legtöbbször polgári vagy magasabb eredetre gyanús.
Azt szokták mondani, hogy nálunk még forradalmat sem lehet
gróf nélkül csinálni. De akárhogy terpeszkedik is el valamilyen
forradalmi réteg, rövidesen kiváltságosakat emel maga fölé.
Ilyen értelemben mindig lesz arisztokrácia, s ez az újonnan
kialakult vezetőség a történelmi arisztokrácia példájára ren-
dezkedik be. Az azonban könnyen megeshetik, hogy más
talajból toborzódik, mint az eddigi. A hercegi, grófi, bárói
rangnak, kiváltságnak, hatalomnak alapja egyidöre talán
a párttagsági igazolványok alacsony sorszáma lesz.
Némi derűlátással feltehető az is, hogy egyszer csak

polgárjogot kap az az értelmezés is, amely szerint az ariszto-
kratizmus felelősségtudaton kívül elsősorban humánus maga-
tartást, töretlen stílust jelent. Elvégre az emberiség fel-
ocsudhatik aléltságából. Elkövetkezhetik az is, hogy kiirtja
ellomhult képzeletének arankafoltjait. Kitisztulhat a tömeg-
ujjongástól kapatos elme s kicsattanhat újra a szellemi
egészségtől.
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Nem tudjuk a jövő szándékát kipuhatolni. Kongó szóözön
minden erre irányuló szándék. Megfejelt elméletekre sem sokat
adhatunk. Nem tagadhatjuk azonban, hogy a magyar arisz-
tokráciának minden megújulásunkban nagyszerű szerepe volt.
Megmaradó történelmi arisztokráciánk jövő jelentősége tehát
a legnagyobb valószínűség szerint attól függ, hogy ma
mennyire tudja magát távoltartani az útszéli taglejtésektől.
Nem egy arisztokrata biztató jel.
Am optimizmusunkkal bánjunk mégis csínján.



Milyen az igazi arisztokrata?
Írta: Pálffy Géza gróf, felsőházi tag

Ha arisztokráciáról beszélünk, rendszerint kétféle fogalom
jelenik meg lelki szemeink előtt. Vagy gőgös nagy urat látunk
magunk előtt, négylovas hintón, vadászpuskával, ki se jobbra
se balra nem nézve, köszöntéseket nem viszonozva vágtat
százezer holdjának egyik tanyájáról a másikra, megsüvegelik
a köznép szánalomraméltó fiai, irigyelnek és gyűlölnek kis-
polgári szalonok; exkluzív életet él és néha-néha kirándul
a közélet mezejére is, hogy ott megvédje befolyását, hatalmát
és exkluzivitását. Vagy a másik típus elevenedik meg szemeink
előtt: a vicclapok „Arhisztidje“, bárok és lokálok lakója,
a Váci-utcán sétáló ficsúr.
Korunknak jellemző sajátossága a fogalmak tisztázatlan-

sága, a szavak értelmének kicsavarása és az, hogy emezek
teljesen elvesztik értéküket. Így van ez az arisztokrácia —
a legjobbak uralmának — fogalmával is. Arisztokratának
neveznek ma mindenkit, akinek címe, rangja van, gyakran
azt is, aki előkelő körökben járatos, akinek nevét a jelenvoltak
között olvashatjuk, ha valami fontosabb aktus, nagyszabású
esemény leírását látjuk a lapokban. Erről az arisztokráciáról
vajmi nehéz véleményt alkotni, mert ennek az arisztokráciá-
nak sem múltja nincsen, sem jövője nem szabad, hogy legyen.
Ennek az arisztokráciának csak jelenje van, tiszavirág életű
jelene, ephemer és szánalomraméltó jelen. A szó igaz értelmé-
ben vett magyar arisztokráciának ezzel ellentétben múltja
époly ősi, mint a nemzet múltja, jövője pedig feltétlenül egyet
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jelent a nemzet jövőjével. A múltban a magyar arisztokrácia,
nemzetének olyan fiakat adott, mint Bethlen Gábor, Esterházy
nádor, Széchenyi István, .Wesselényi Miklós, Eötvös József,
Andrássy Gyula, Tisza István, hogy a többieket meg se
említsem. A magyar arisztokrácia mindig megtalálta az öt
megillető helyet, amikor a nemzet sorsdöntő kérdéseiről volt
szó. Rákóczi Ferenc éppen annyira élére tudott állni a szabad-
ságát és függetlenségét féltő magyarságnak, mint amennyire
Esterházy nádor képviselni tudta a nemzetnek azt az állás-
pontját, hogy kétfelől veszélyeztetett helyzetünket csak úgy
javíhatjuk, ha az európai kultúrát hívjuk segítségül, ha
a nyugatra támaszkodunk önvédelmi harcunkban, ha a keresz-
ténységet állítjuk csatasorba magunk mellett a pogányság
és keleti barbárság ellen. Széchenyi István épiigy képviselte
kora higgadt ifjúságának haladni vágyását, mint ahogyan
Eötvös József fejezte ki leghívebben kortársainak humanista
és liberális gondolkodását. Andrássy Gyula a függetlenségi
harcokban kimerült és kifáradt nemzetnek békét és prosperi-
tást hozott rendszerével, míg Zichy Nándor volt az első között,
kik a kor szociális követelményeit felismerték és azoknak
hangot is mertek adni. Károlyi Sándor a modern gazdaság-
politikában előzte meg korát, Tisza István pedig annak
a magyar nemzedéknek volt szóvivője, mely négy évtized
nyugodt fejlődése után a magyar nagyhatalom birtokában
a magyar imperializmust jelentette a szentistváni határokon
belül.
Nevelésénél, anyagi függetlenségénél fogva az arisztokrá-

ciának azt a típust kell képviselnie, mely elveiért — és ezek
az elvek mindig a nemzet legjobbjainak elvei — kész kiállani,
azokért hajlandó üldöztetést szenvedni, képes azoknak fel-
áldozni vagyonát, életét, sőt népszerűségét is. Az igazi
arisztokrata atyja házából azt a tudatot hozza magával, hogy
életének, becsületének, anyagi függetlenségének csak egy
értelme van: hazájáért és nemzetéért élni, küzdeni és ha kell
meghalni.
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Az a patriarkális viszony, mely az igazi arisztokrata
és falujának népessége között fennállott, természetessé tette,
hogy a földesúr mindig közelebb érezte magát a „paraszthoz“,
mint a város polgáraihoz, ma a középosztálynak nevezett réteg-
hez. És itt kapcsolódik a magyar arisztokráciának sorsa
a jövőhöz. A kor kívánságai, szociális parancsai, ellentmondást
nem tűrően parancsolják a magyar arisztokráciának, hogy
saját javával nem törődve, mindig csak a nemzet egyetemét
tekintve, annak a rétegnek felemelésén, annak a rétegnek
a politikai nemzetbe való beolvasztásán fáradjon, mely eddig
a magyar állam létének minden súlyát hordozta, anélkül, hogy
bármiféle előnyét élvezte volna az ehhez a nemzethez való
tartozásának. A parasztság politikai nevelése ma az arisz-
tokrácia feladata. A magyar arisztokrácia jövője, de a magyar
nemzet jövője is azon múlik, vájjon megértik-e a kor szavát
azok, akik a nagy magyar történelmi nevek viselői; vállalják-e
azt a feladatot, melyet nekik a sors szánt, hogy élére állva
azoknak, akiknek szavát a mai napig a magyar élet nem igen
hallotta — tradíciójuknál és nevelésüknél fogva jobban ismerve
a közélet minden csínját-bínját —, vezessék azokat, akik
immár az állami életnek igazi hordozói, hogy így egy új
és boldogabb korszaknak legyenek magvetői, avagy nem értvén
meg semmit, elsüllyednek-e léhaságban, külszín-adta lehetősé-
gekben és nemzetrontó gerinctelenségben.



„A lélek delisége“

Írta: Sibelka-Perleberg Arthur, hivatalnok

Az írógép engedelmesen leírja a tizenhárom betűt, arisz-
tokrácia, ésnem áll meg, kérdést feltenni, hogy mit is jelent
ez a szó? De, aki elolvassa, különösen, ha a jövendőre ki-
vetítve látja, elgondolkozik. Polgárság az polgárság, minden
körülmények között és mindig. Ugyanígy a proletariátus
és a társadalom rétegeződésének minden árnyalata és változata.
De arisztokrácia — ha csak nem mechanikus formában fogjuk
fel, ide számítva mindenkit, aki valamilyen főnemesi rangot,
címet visel —, ez a kifejezés nem engedi meg, hogy olyan
könnyen tovább menjünk.
Mert hiszen ennek az osztálynak a keletkezése, kialaku-

lása nálunk sokkal kevésbbé egységes, mint máshol. A királyi
hatalom szünetelése ugyan az utolsó két évtized során meg-
akasztotta azt a folyamatot, melynek irányzata az volt, hogy
mindenki, aki valamilyen téren kitűnt, öröklődő cím formájá-
ban nyerjen kitüntetést, de így is azoknak a családoknak
listája, akik bárói, grófi vagy hercegi címet viselnek, eredet,
érdem és származás tekintetében igen heterogén, Az első
kérdés tehát az, hogy a szerves továbbfejlődésében meg-
állított főnemesség, amelynek amalgamizálódását éppen
a folytonos utánpótlás segítette elő, elég erős lesz-e arra, hogy
pusztán belső Összefog asar a (úgy is mondhatnám, osztály-
öntudatára)  támaszkodva, megtartsa helyét a társadalomban?

S ezzel a kérdések újabb, nehezen megválaszolható
bonyodalmába lépünk. Mi kell ahhoz, hogy egy osztály helyet,
még hozzá kiemelkedő helyet biztosítson magának a többi
között, söt fölött? Valószínűleg a belső tulajdonságoknak
találkozása a külső adottságokkal. Ámbár ezek olyan impon-
derabiliák, amiket nem lehet séma szerint lemérni. A főnemes-
ség belső tulajdonságairól beszélni éppen azért bajos, mert
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olyan sokféle tényezőből tevődtek össze. Mindennek ellenére
azt hiszem, hogy az elhivatottság, a kiemelkedés érzése az,
ami legjobban összeköti az egész osztályt. Igaz, ez a kiemel-
kedés, amely uralkodói kegytől veszi eredetét, válsággal küzd
olyan időben és helyen, ahol az államforma változáson ment
át. De még így is — vagy éppen így— a tömegtől való el-
különülés érzése s a leszármazás tudata vehető á legnagyobb
aktívumnak. Mert azok a tényezők, amelyek annakidején,
az osztály történelmi kialakulása korában kísérték: a vagyon
és a hatalom, nem okvetlen együttjárói a rangnak. Ne felejtsük
el, hogy a comes eredetileg megyei terület ura és igazgatója
volt; s hogy a veri harones Regni, az ország igazi bárói
egyúttal a király tanácsadói és udvarának tisztségviselői
voltak. Ez az együttjárás a múlté visszavonhatatlanul.
A jövőre tehát mi marad más, mint az öntudat. Ha ezt

az önhittség és büszkeség szinonimájának vesszük, akkor nem
kell nagy jóstehetség annak megjövendöléséhez, hogy az arisz-
tokrácia komoly értelemben nem lesz részese, még kevésbbé
vezetője a nemzeti konzerváló és építői munkának.
De talán lehet remélni, hogy nem így lesz. Hiszen az arisz-

tokrácia szemére vetett és joggal vethető hibák — egyes tagjai-
nak komolytalan, spleenes viselkedése —, nagyrészben a túl-
kedvezö anyagi helyzet következménye volt. Igen tanulságos
könyv volt ebből a szempontból az egyik grófi csemetének
annakidején nagy port felvert és a pornográfia határán kötél-
táncoló „önéletrajza“, mely minden obszcén volta mellett is
belepillantást engedett a lelkébe. Azt írta ugyanis, hogy azért
vált cégéres lumpolóvá, mert az országcsonkítás és más anyagi
bajok következtében olyan kevés birtoka maradt, amit igazán
csak elmulatni lehetett. Az illető meg is tette egy álerkölcsön,
szemforgató, kispolgári világ titkos gyönyörűségére és saját
kasztjának érthetetlen részvétlensége mellett. A fontos azon-
ban az, hogy a fiú rendelkezésére álló összeg, illetve birtok
értéke sokkal nagyobb volt, mint amit egy nagyon szorgalmas,
mindig kedvező körülmények között élő és dolgozó polgári
család három nemzedék alatt össze tud szedni. Az a mágnás-
generáció, amelyik még szüleinél vagy nagyszüleinél a majd-
nem feudális idők viszonyait látta, nehezen, vagy egyáltalán
nem fog tudni beleilleszkedni más körülményekbe. De a máso-
dik vagy harmadik leszármazott már új értelmet fog felfedezni
abban, hogy a neve előtt magas cím áll. Kötelezettséget fog
benne érezni: neki, akinek elődei révén magas szellemi kultúra
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jutott örökéül, méltónak kell ehhez lennie és olyan szerepet
kiharcolnia ennek a kötelezettségnek révén, amilyenhez ősei
másformában és más körülmények között harc nélkül jutottak
hozzá. Ha nem így érez és tesz, úgy a grófi vagy bárói címé-
vel olyan nevetségessé válik, mint aki strandfürdőn hordja
a díszmagyarját.

Ha Magyarországon arisztokráciáról folyik a vita, el-
kerülhetetlenül felhangzik a nagy Széchenyi neve. Én sem
kerülhetem el, hogy rá hivatkozzam. Egyik naplófeljegyzésé-
ben olvasom, hogy a nemesség szó helyett, elkerülendő a le-
származásra való utalás; azt ajánlja, használják helyette
a „lélek delisége“ kifejezést. Ha e két fogalom egyszer csak-
ugyan egyazon értelmet kapna, nemcsak az arisztokrácia
problémája lenne megoldva Magyarországon.



Életfogytiglani arisztokrácia

Írta: Szabó Lőrinc, író

Igen tisztelt Szerkesztő Úr!
Kedves Barátom!

A kérdés történeti részéhez nem értek, arisztokrata-
ismerősöm kevés van. így aztán inkább csak elvben és általá-
nosságban szólhatok hozzá a tételhez. De hát, úgy gondolom,
a lényeg mégis csak az elv, az igaznak és a helyesnek a kere-
sése. Tessék egyszerű szavazócédulának tekinteni a vélemé-
nyemet.
Én a leghatározottabban örülök neki, hogy vannak kivé-

teles, kiváltságos emberek. Az arisztokratizmus annyira ter-
mészetes jelenség, hogy kialakulásának nemzedekenkint
ismétlődnie kellene. A tehetség rangkülönbséget ad, s kell is,
hogy adjon. És pedig minden téren. Ismerek iparosokat, gaz-
dákat, szakmunkásokat, hivatalnokokat, művészeket, akik
igazán elsőrangú erők, vagyis arisztokraták a maguk mester-
ségében. Igen mély tagoltságban ott van aztán alattuk
a szakma többi képviselője, nagyjában igazságosan, egyénen-
kint sokszor igen igazságtalanul elhelyezve a maga helyén.
Bárcsak okosan harmonizálni lehetne az államban a foglal-
kozási ágak egyensúlyát és együttműködését!
Az egész kérdésben a rétegeződésnek, a helyes kiválasz-

tásnak az elve az, amit a legnehezebb felállítani, s még
nehezebb a valóságban érvényesíttetni. Mert az elismertetés
külső és belső jegyeihez nemcsak az igazi és tiszta szakma-
beli kiválóság juttathat: zavaróan közrejátszhat a sikerben
bizonyos mértékig a szerencse, illetve a pech, aztán meg a már
beérkezettek esetleges klikk-érdeke, másrészt egyes felfelé-
törekvők ugyanilyen skrupulustalansága. Ezen a ponton
nagyon szkeptikus vagyok. A laissez-faire, úgy érzem nagyjá-
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ban is csak bizonyos helyzetekben és csak bizonyos korokban
lehet üdvös: túlságosan kedvezett a már megszerzett előnyök-
nek. Jól érezték ezt a szocialistáink, akik valaha éppen
a politikai liberalizmusnak voltak leghevesebb ellenfelei. Már
pedig a nem-arisztokratáknak, a kevésbbé tehetségeseknek, söt
a nagy átlag-tömegeknek is fontos szerepük van a társadalom-
ban: ök a fizikai erő, az alap, a megújító termőföld, a titok-
zatos jövőt folyton ígérő és folyton kitermelő mélység, amely
lényegében ugyanaz, akár népnek, akár proletariátusnak
nevezzük. S úgy gondolom, hogy a nem-arisztokrata tömegek-
nek ez a majdnem misztikus feladata, a történelem őrzése
és hordozása és az élet örök táplálása, ez a szintén rangadó
funkció szükségképpen és még fokozottabban rang az igazi
keresztény szemléletben, amely saját tanítása szerint magához
emeli az elesetteket és tökéletleneket. Ahogyan, mutatis
mutandis, az volt a szociális irodalmi romantika szemében,
amely a tömeget nem egyszer egyenesen önmagáért istenítette.
Söt a nemzeti államfelfogásban is valahová ide kapcsolódik
a nép fogalmának kellő értékelése. Legtisztábban, legnemeseb-
ben akkor érzi át mindezt valamely államhatalom, amikor
a határain túl élő kisebbségeire gondol: féltékenyen őrzi
és becsüli magát az életet, az élő egyént, a teljesítmény külön
értékelése már csak ráadás.
Mindezzel elsősorban arra a gazdag rétegezettségre akarok

én is rámutatni, amelybe az arisztokrácia kérdése az élő tár-
sadalomban beágyazódik. Nemzeti határokon belül az egész
szociális harc lényegében a (valódi vagy uzurpáló) kiválók
és a nem annyira vagy egyáltalán nem kiválók (de azért
nagyon fontosak) szerencsétlen egyezkedése. A küzdelmet
feltétlenül felülről, illetve központilag kellene irányítani
és megnyerni az összesség érdekének és az igazi egyéni
érdekek tiszteletének kiegyenlítésével. Száz-százötven éve
a szocializmusoknak minden fajtája lényegében a tömegsors
javítását akarta kiküzdeni; a maiak mind igen rossz helyzet-
ben vannak, hiszen szinte kezdettől fogva egy irtózatos nyers-
anyagháború érdekei, tennivalói és változó pozíció-mozdulatai
foglalták le erőiket és keresztezték igazi programmjaikat.
A harc maga, mint fentebb érintettem, véleményem szerint
teljesen összhangban állhat indítékaiban az emberi, a keresz-
tény és a nemzeti felfogással és igazságérzettel. S még ha
az arisztokrácia letörését emlegetné is az agitáció hevében
valamennyi, ami szerencsére nincs így, akkor sem tartanék
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tőle, hogy gyakorlatban ne ismerné el és ne alkalmazná
az emberi értékkülönbség elvét. Lehetséges arisztokrata gög,
amely csak lenézni tudja a tömeget, elmélet és helyzet mellékes-
nek minősítheti a nívót, a gyakorlatnak azonban mások a szük-
ségletei. Arisztokrácia, ahogy én értelmeztem, mindig lesz.
Az elismerés formái maguk bizonyára változni fognak.

Eltörlésük igazságtalan és káros volna, söt talán lehetetlen.
A tehetségnek és érdemnek jogosan jár valami megkülönböz-
tetés (ha csak az egyén maga el nem hárítja). A jutalom lehet
vagyoni és lehet cím. Én mindkettőt meghagynám. A címet,
a rangot, a kiváltságot persze csak életfogytig, hiszen
személyes szerzemény, akár egy diploma. A puszta anyagi
jutalmat azonban örökölhetővé tenném; ha ugyanis házat,
földet, vagy pénzt hagyhat övéire egy kiválónak elismert
gyáros, cipész, vagy gazda, miért ne biztosíthassa gyermekei
jövőjét ugyanígy mondjuk egyarisztokrata címmel kitüntetett
sikeres nagy muzsikus? Az átadható vagyont természetesen
nem oltalmaznám jobban, mint a közösség többi tagjáét.
Igenis, csak legyenek életfogytiglani arisztokraták!

S adassék meg mindez a lehetőség a politikai kiválóságok-
nak is. A történelmi és társadalomjavító érdemek szintén igazi
egyéni érdemek; s talán a legkézzelfoghatóbbak. Hogy
az ilyen tehetség örökölhető-e, azt nem tudom. Érdekelt
helyeken úgy hallottam, hogy az. Egy diplomata gróf fiából
például, jut eszembe egy kedves ismerősöm fejtegetése, köny-
nyebben válik új kitűnő diplomata, mert az utód már gyer-
mekkorában benne él a szakma légkörében, valószínűleg többet
utazik, nyelveket tanul, fontos személyi kapcsolatokat szerez,
stb. Ez így van, a valószínűség mellette szól. A többi pályán
is sűrűn akad örökölt hajlam. Ez azonban szintén amellett
szól, hogy cím és rang csak egyéni szerzemény lehessen
és csak halálig tarthasson: a fiatal tehetség nyilván újra meg
fogja szerezni maga, amit az apja megszerzett. Egy egész
osztály nem maradhat örök időkig kartelszerű zártságban,
melyet csak a szerelem véletlenei törnek át. Annál kevésbbé,
mert a visszahatással is számolni kell. A címek és rangok
lejáratásán kívül az elégedetlenséggel, söt talán a gyűlölettel,
amelyet egykori érdemesek gépiesen favorizált utódai lassan-
kint természetesen kiváltanak. S számolni kell az ellenkező
véglettel is. A nép, a közélet lelki gyengeségével. Nem egyszer
mulatunk a címkórságon, méltóságos és egyéb urak, bárók
és hercegnők esetein. Pedig talán sokkal többször nevethet-
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nénk azon a másik címkórságon, amelyben a hódolni akaró
környezet szenved. Azon, amely ma elsősorban a polgárság-
egyes rétegeiben él. Amilyen ízléstelen tud lenni a ,,szellemi
arisztokrácia“ folytonos emlegetése, épp olyan utálatos
és ugyanakkor megdöbbentő az a hökkent és boldog hajlongás,
amellyel egy-egy üres címet számtalan helyen fogadnak. Tár-
sadalmunknak egyik bűne és rikító szégyene az a mérhetetlen
szolgalelkűség, a bizantinizmusnak az a nevetséges és ijesztő
térhódítása, amely már-már a hivatalokat és a minisztériumo-
kat sem kíméli és kerüli. Úgy hallom, a mi magyar (politikai)
arisztokráciánknak bizonyos főrendiházi székeken és vagyonon
kívül (s vagyona másnak is van) tulajdonképpen nincs
kivételes helyzete, nincsenek előjogai. Miért nagyhatalom hát
akkor mégis már egymagában egy-egy hétágú korona? A. tár-
sadalmi sznobság, a rossz nevelés, a példaadás teszi azzá.
Ez ellen kell küzdeni, s így egyszer majd csak kialakul
az a helyzet, amelyről Pint arabosban olvastam valaha: a leg-
jobb társadalmi forma az a demokrácia, amely leginkább
hasonlít az arisztokráciához.
Ennyit mondhatok a kérdésről.



Az arisztokrácia be fog olvadni
Írta: Töller Józsa, nőiszabó segéd

Egy osztály tudatos munkás az arisztokrácia szerepét
olyan szemszögből vizsgálhatja, hogy milyen szerepet játszott,
játszik és játszhatik ez a réteg a fejlődésben, illetőleg mennyi-
ben mozdította ezt elő. A történelmi események bizonyítják,
hogy csak az a réteg életképes, amely nemcsak hogy megállja
a helyét az idők viharában, de maga is elősegíti a fejlődést,
formálja, átalakítja a társadalmat. Magának az arisztokráciá-
nak is megvolt a maga történelmi szerepe pl. a feudalizmus
idején, mikor a földesúr (majdnem minden arisztokrata föld-
birtokos, viszont nem minden földbirtokos arisztokrata),
a maga vára, udvara környékén, ameddig csak a hatalma ki-
terjedt, szükségszerűen elősegítette az iparosodást, ami magá-
val hozta egyúttal a kereskedelem kifejlődését is. Az akkori
termelési rendnek még meg is felelt a nagybirtokossági rend-
szer, az arisztokrácia betöltötte szerepét. Később azonban
a polgári forradalmak idején nálunk Magyarországon 1848-
ban éppen ellene volt minden haladó irányzatnak. Mint a tör-
ténelmi idők folyamán annyiszor, ekkor is saját egyéni
érdekeit tartotta szem előtt, ezt azonosította a nemzet érdekei-
vel s így álcázva saját hatalomvágyát, kapzsiságát, idegenek-
kel szövetkezett a magyar nép ellen, aki a szabadságáért
és nemzeti függetlenségéért harcolt. Ha a történelem könyvét
végiglapozzuk, erre számtalan példát találhatunk, aminek
a felsorolása lehetetlen már technikailag is a jelen körülmé-
nyek között s egy munkás nagyon kihasznált idejéből nem is
futja, hogy jelen kérdéssel sokat foglalkozzon.
Azt az észrevételt meg nem hallgathatjuk el, miszerint

az arisztokrácia egyes tagjai vagyonukkal a műveltség terjesz-
tésében jelentős részt vettek (iskolák, kultúrszervek alapításá-
val)    vagy    munkálkodásukkal    az    országot    gazdaságilag
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és kulturálisan fejlesztették, sőt a magyar nép függetlenségi
és szabadságharcaiban résztvettek, messzebbmenőleg vezető
szerepet játszottak. Ismételten: csak egyes tagjai, míg általá-
nosságban az arisztokrácia, mint az uralkodó osztály legfelső
rétege osztályhelyzeténél fogva a haladás, társadalmi fejlődés
útjában állott. Nevezetesen a múlt században a földreformok
megakadályozása által az ország magyar lakosságának egy
részét kivándorlásra kényszerítette. A kor szellemét, gondját-
baját visszatükrözi a költészet, így Ady Endre és József
Attila írásain is megtaláljuk az erre vonatkozó sorokat:

„Sok urunk nem volt rest, se kába,
birtokát óvni ellenünk
S kitántorgott Amerikába
másfél millió  emberünk.“

(József Attila)

Jelenleg is az arisztokrácia minden eszközének erejével
igyekszik a maga kiváltságos helyzetét fenntartani és biztosí-
tani, akár mint a nagybirtokos réteg konzervatív képviselői,
akár pedig mint szélső jobboldali elemek. Egyes tagjai, mint a
múltban is, csatlakoznak a haladás táborához, de ezek átalaku-
lásukkal szinte megtagadják osztályjellegüket, ha születésük-
nél fogva ide tartoznak is. Az arisztokrácia meg fog szűnni,
meg kell szűnnie, mint egy reakciós szervnek, amely szerepét
vesztette, mihelyt megszűnt a fejlődést szolgálni. Maga a tör-
ténelem adja bizonyítékát annak is, hogy egy bizonyos fejlő-
dést, haladást csak ideig-óráig lehet hátráltatni, késleltetni,
s úgya társadalom is, fejlettségénél fogva egy minőségi vál-
tozást hoz létre. Ezen társadalomátalakító erők küzdelmében
az arisztokrácia, mint réteg szét fog morzsolódni, bele fog
olvadni a társadalom átalakult erőibe.



Végszó

Mindig lényeges különbség van a problémák puszta
appercipiálása és azoknak tényleges megismerése, illetve
jelentőségük felismerése között. Az érzelmi momentumok,
vagy valamilyen hatás folytán beidegződött szempontok,
gyakran a legfegyelmezettebb embert is arra kényszerítik,
hogy első pillantásra a dolgokat a fenti szemüvegen keresztül
szemlélje. Természetes, hogy ha az a jelen esethez hasonlóan
több és egymástól teljesen különböző személyekkel történik
meg, úgy a körkérdés egy bizonyos fokig éppen úgy elérte
célját, mert hiszen legalább azt megmutatja, hogy a kérdezet-
tek a felvetett problémát milyen szemüvegen keresztül látják.
A jelen tanulmánynál is pontosan ezt történt. Az ankét

valamennyi résztvevőjének ugyanazt a kérdést adtuk fel.
Mondaná meg minden gátlástól mentesen, de lehetőleg korlá-
tolt terjedelemben, hogy mi a véleménye az arisztokrácia
múltjáról, jelenéről és jövőjéről? Mint az olvasó is meggyő-
ződhetett, a feltett kérdésre közvetlenül csak kevesen válaszol-
tak s a legtöbben a témától eltérve, egyéni szempontok kidom-
borítását vélték szükségesnek. De ennek ellenére az ankét
mégsem improduktív, söt igen tanulságos, mert igazolva látjuk
mindazt, amit bevezető tanulmányunkban az arisztokráciával
kapcsolatos kérdésekről mondottunk. A hozzászólásokból a
következő tanulságokat vonhatjuk le:

1. A feltett kérdés semleges volt, véleménynyilvánítást
kért, ezzel szemben az arisztokrácia képviselői túlnyomó több-
ségben azonnal védelmi állásba helyezkedtek és már a puszta
kérdésben  is  támadást  látva,   létjogosultságukat  bizonyítani
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igyekeztek. Ezt megtette a legitimista Pálffy Géza gróf és
megtette az erősen jobboldali Malcomes Albert báró is, aki
a kérdéskomplexumot természetesen saját világnézetébe
ágyazta.
2.Hasonlóan a munkásság képviselői más elgondolásból

kiindulva, de ugyancsak érzelmi meggondolások alapján és
természetesen ugyancsak téves szempontok szerint, minden
kritika nélkül támadják és tagadják az arisztokrácia létjogo-
sultságát. Még azt a hibát is elkövetik, hogy jelszavakat fogad-
nak el tényeknek és az arisztokrácia problémáját nemlétező
kérdésnek tartják, s végül

3. a feltett kérdésre a legmegfelelőbb formában az úgy-
nevezett középosztály képviselői tudtak felelni. A hozzászólá-
sokon talán itt is sokszor keresztülcsillannak érzelmi szem-
pontok, de lényegében azok mégis a dolgok mélyére hatoló
tanulmányok, melyekből kitűnik, hogy íróik tisztában van-
nak a probléma jelentőségével és igyekeznek azt tárgyilagosan
elbírálni.
A különböző szempontok és vélemények ellenére még

valamiben értenek csaknem tökéletesen egyet ezek a hozzá-
szólások. Hogy „egy arisztokrácia“ létezését feltétlenül szük-
ségesnek és kívánatosnak tartják.
Ez pedig pontosan megfelel annak a gondolatmenetnek,

melyet a bevezető tanulmányban az arisztokrácia és az el-
következendő minőségi állam viszonyáról mondottunk. Társa-
dalmi tagozódás mindig és minden körülmények között lesz.
Szellemi alapon még akkor is volna, ha a világon mindenütt
az államszocializmus vagy a kommunizmus valamilyen for-
mája jutna uralomra. Miután azonban ezek bekövetkezése
nem valószínű, így tehát világos, hogy a különböző külső
tényezők is mindig befolyásolni fogják a társadalmi tagozó-
dás kialakulását. Hogy ebben a kialakulandó új társadalom-
ban a vezetöszerepet továbbra is az a réteg tartsa-e meg, amely
születésénél fogva e szerepet a múltban betöltötte, az vitatható
kérdés lehet. Mi ezt semmiesetre sem tartottuk helyesnek s
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velünk együtt nem tartotta helyesnek egyik hozzászóló sem.
De a hozzászólások többsége egyetért abban, hogy a jövő
államának vezetörétege csakis egy emberileg „elit“ réteg, egy
arisztokrácia lehet. Hogy ehhez az elitréteghez mi köze lesz
a mai születési arisztokráciának, az természetesen ismét nyílt
kérdés, de a hozzászólások többsége itt is megegyezik abban,
hogy igenis köze lesz hozzá, mert minden tagadhatatlan hibája
mellett is az arisztokrácia jelentős százaléka még ma is elit
réteget képvisel, amely szükségszerűen hozzá fog járulni az
új vezetőosztály kialakulásához. A maguk részéről e leszűr-
hető következtetéshez talán csak annyit tennénk hozzá, hogy
a bevezető tanulmányunkban kifejtett okoknál fogva ezt a
százalékos lehetőséget lényegesen nagyobbnak látjuk, mint a
hozzászólók többsége.
Mindez általános vonatkozású is lehet, de mindenesetre

elsősorban a magyar arisztokráciára vonatkozik. Az ankét
elsősorban az ö szerepét kívánta tisztázni s úgy gondoljuk,
hogy a kísérlet nem volt hiábavaló, mert az olvasó nemcsak
egy probléma keresztmetszetét tekinthette át, de az is vilá-
gosan állhatott előtte, hogy a fizikai és szellemi erők soha
nem látott méretű forradalmának kellős közepén élünk, mely-
ből csak egy kiút lehetséges: az emberiesség útja.
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