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Csajányi Melinda 

 

MEGROPPANT ARISZTOKRÁCIA, AKTÍV 

ARISZTOKRATÁK 

 

A magyar arisztokrácia megszűnésének folyamata az 1885:VII. és az 

1947:IV. törvénycikk közti időszakban 

 

 

Az arisztokrácia fogalma 

 

A magyar arisztokrácia a Kárpát-medencében élő társadalomnak közel ezer év alatt 

kialakult, és mintegy hetven éve megszűnt rétege, amelynek tagjai – évszázadok alatt 

változó súllyal – a társadalmi működés különböző pozícióin töltöttek be vezető 

szerepet.  Ez az arisztokrácia természetesen nem csupán a sok szempontból 

kiemelkedő gróf Széchenyi István, gróf Károlyi Mihály, gróf Apponyi Albert, gróf 

Andrássy Gyula, gróf Teleki Pál és gróf Bethlen István alkotta csoportot jelenti, ezért 

jelen tanulmány szándékosan nem e személyekre koncentrál. 

Mivel az 1608. évi (k. u.) I. törvénycikk1 valamennyi főnemest alanyi jogon 

ruházta fel a törvényhozás jogával, így ez időponttól egyértelmű volt, hogy 

Magyarországon de jure az számít arisztokratának, akinek főrangot jelölő címe és 

                                                 
1 Csizmadia Andor – Kovács Kálmán – Asztalos László: Magyar állam- és jogtörténet. Bp. 1981. 158.; 

valamint az 1608. évi (k. u.) I. tc.: 

http://jog.unideb.hu/documents/tanszekek/jogtorteneti/magyaralktortgyaklev/1608-i.doc.(2015  

(Utolsó megtekintés: 2016. május 15.)  
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jogosultsága van a törvényhozásban is részt venni. Amennyiben tehát az 

arisztokrácia fogalmának változását kívánjuk áttekinteni, érdemes a mindenkori 

országgyűlés tagságát megvizsgálni, mert a magyar törvények értelmében az 1885. 

VII. törvénycikk megjelenéséig valamennyi nagykorú főnemes (férfi) törvényhozói 

joggal bírt a főrendi házban.   

Az 1886-tól rendelkezésünkre álló Országgyűlési Almanachokban – az 

előzőekhez képest jelentős szűkítést jelentő 1885. évi főrendiházi reformot követően – 

regisztrált törvényhozók közül 1885 és 1944 között 194 főnemes család tagját találjuk 

meg. Amiképp Tóth-Barbalics Veronika tanulmányában felhívja a figyelmet, e 

rendkívül jelentős politikai aktus következményeképpen nem csak a nem 

asszimilálódott indigenák szorultak ki a főrendi házból, hanem a továbbiakban csak 

olyan újgróf vagy újbáró családok nyertek örökös főrendiházi tagságot, amelyek 

rokoni kapcsolatban álltak a régi arisztokráciával, a földbirtok életformát jelentett 

számukra, és született keresztények voltak.2  

Az 1885 után is a főrendi házban helyet foglaló családok közül kontinuitást 

képvisel 84 arisztokrata család (43%), e nemzetségek 1918 előtt és 1920 után is 

tagokat küldtek a törvényhozás valamely házába. Több száz személlyel kell 

számolnunk, ha a 20. század első felében élő – a törvényhozásban résztvevő –

arisztokratákat kívánjuk vizsgálni, kik személyükben (ám családjuk által) 

hozzájárulnak a trianoni Magyarország történetének a korábbi évszázadok 

történetével való szerves kötődéséhez.  

Gudenus János József öt kötetben gyűjtötte össze mindazon magyarországi 

főnemesi címet viselő családokat (és tagjaikat), akiknek leszármazottai a huszadik 

században jelen voltak történelmünkben. Az eddig egyedülálló gyűjtemény – amely 

a szerző által bevallottan nem teljes – 646 főnemesi családot tartalmaz, s ezen belül 

                                                 
2 Tóth-Barbalics Veronika: A „korona védpajzsa” vagy „észarisztokrácia”? A magyar főrendi ház 

élethossziglan kinevezett tagjai. Századok 145. (2011: 3. sz.) 723-752. 
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sok ezer, a múlt században még élő és működő arisztokrata címet viselő személy 

nevét.3 

Az elmúlt évtizedekben már kevéssé találkozunk e nevekkel, leginkább csak 

akkor, ha célzottan kutatjuk az arisztokrata családokat, s akik még viselik ma 

Magyarországon e történelmi neveket, már nem használhatják a rangjelző címeket. 

Ez eltűnési folyamat következményeként a mai fiatalabb generáció tagjai már csupán 

1-2 névhez tudják kötni a „magyar arisztokrata” kifejezést.  

Ahogy kialakulása és működése évszázadokra néz vissza, a magyar 

arisztokrácia megszűnése is hosszú – kevésbé belső, mint inkább külső tényezők 

hatására – ment végbe. 

 

„A világháború befejezését követően az utódállamok mindegyike – részben 

szociális szempontokból, részben, hogy megszabaduljon a magyarnak 

tekintett nagybirtokosoktól – radikális földreformot hajtott végre, melynek 

eredményeképpen az arisztokrácia földjei túlnyomórészt kisajátítás alá 

kerültek.”  

 

Írja mindezt Püski Levente az arisztokrácia döntő többségének első 

világháború utáni gazdasági megroppanásáról.4  

Mitől volt magyar és főnemes a magyarországi arisztokrácia a magyar 

nemességen belül évszázadokon át? 

A reformkort megelőző évszázadok hungarus tudata mindennél 

plasztikusabban fogalmazódott meg a nemesek (főnemesek) körében az által, hogy 

magyar volt (lett) az, aki szerzett vagy kapott földbirtoka által Magyarország egy 

                                                 
3 Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája I–V. Bp. 1990–1999. 
4 Püski Levente: Arisztokrácia a 20. századi Magyarországon. (I.) Korunk 3. (2008: 9. sz.) 82–92. 

http://korunk.org/?q=node/9278 (Utolsó megtekintés: 2016. május 15.) 
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részét birtokolta a birtokjog szerinti kötelezettségeivel és hasznával együtt.5 A 

reformkort követően ezt a befogadó aktust egyre inkább az magyar országgyűlés 

általi törvénybe iktatás érvényesítette.6 Ezt a „magyarságot” hordozza a honi 

arisztokrácia a polgári átalakulás és a nemzeti gondolat kiteljesedése alatt is. 

Akinek magyar földön, a magyar uralkodótól nyert címe és nagybirtoka volt, 

az jogilag magyar arisztokrata volt, függetlenül a születési helyétől, származásától, 

életvitelszerűen használt lakhelyétől, más országokban lévő egyéb birtokaitól, 

anyanyelvétől, vagy egyáltalán magyar nyelvismeretétől.  

Tény, hogy a fentebb leírtak nemcsak a főnemesekre, hanem valamennyi 

magyar nemesre igazak voltak, akik adománylevélben rögzített kiváltságokkal 

rendelkeztek. Az arisztokrata (herceg, gróf, báró) birtok hasznával és felelősségével 

azonban együtt járt a törvényhozói jog és felelősség is a főrendiházban. 

Mint a bevezető sorokban említettük, az 1608. (k. u.) I. tc. és 1687:X. tc. 

értelmében a főrendiház reformjáig (1885:VII. tc.) mindannyian – a magyar hercegek, 

grófok és bárók – örökös jogon tagjai voltak a kétkamarás országgyűlés felső 

táblájának. Mindenekelőtt ez a kiváltság (s a benne rejtekező kötelezettség) 

különböztette meg a főnemességet a (szintén kiváltságos) köznemességtől, s nem 

feltétlenül a birtok nagysága.  

Bár mind a szakirodalom, mind a közbeszéd szívesen és gyakran használja az 

arisztokrata fogalom szinonimájaként a nagybirtokost, ez téves, hiszen már a 17. 

                                                 
5 Miskolczy Ambrus: A „hungarus-tudat” a polgári-nemzeti átalakulás sodrában. Magyar Kisebbség 17. 

(2012: 3. sz.) 163–205. 

http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2012_003Muhely_Miskolczy%20Ambrus.pdf (Utolsó 

megtekintés: 2016. május 15.) 
6 Ballabás Dániel: Indigena főnemesi nemzetségek a 19. század közepén. Turul 85. (2012: 3. sz.) 81–85. 

http://tortenelem.ektf.hu/oktatokletoltesei/ballabas/publikaciok/Ballab%C3%A1s%20D%C3%A1niel_I

ndigena%20f%C5%91nemesi%20nemzets%C3%A9gek%20a%2019.%20sz%C3%A1zad%20k%C3%B6z

ep%C3%A9nek%20Magyarorsz%C3%A1g%C3%A1n.pdf (Utolsó megtekintés: 2016. május 15.) 
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században sem járt a grófi címhez automatikusan a földbirtokadomány.7 A 

főrendiházi tagság ezzel szemben együtt járt a rangra emeléssel a házreformig. 

1885-ig a magyar arisztokraták (főnemesek) csoportját azok a hercegek, 

őrgrófok, grófok és bárók alkották, akik Magyarországon birtokkal bírtak, és 

mindannyian törvényhozói joggal és kötelességgel is fel voltak ruházva.  

 

 

Az arisztokrácia fogalmának relativizálódása 

 

Az a folyamat, amelynek eredőjeként a magyar arisztokrácia birtokait, törvényhozói 

feladatkörét (és felelősségét is) valamint címét elvesztve megszűnt létezni, már a 19. 

század végén (épp a házreformmal) megkezdődött, félreérthetetlenül jelezve a 

feudális viszonyok alkonyát, de még nem megszüntetve azokat. Három – alább 

alpontokban tárgyalt – jelentősebb állomása volt e hanyatlásnak a 19. század végétől 

a Monarchia szétesésén át az 1947. évi IV. törvénycikkig, mely utóbbi megtiltotta a 

nemesi és főnemesi címek használatát. (Ez utóbbi jogszabály és következményei „de 

facto” szüntették meg az arisztokráciát.) E folyamat ideje alatt, a korábban (a fentiek 

szerint) törvénykönyvben rögzített főnemes (arisztokrata) fogalomnak számos 

értelmezése, használata alakult ki, s az arisztokrata szó jogi kategóriából alkalmasint 

(változó megvilágítású) jelzőként kezdett működni a köznyelvben és 

közgondolkodásban.  

 

A házreform 

 

Először tehát az 1885:VII. tc. eszközölt szűkítést az arisztokrácia fogalomkörének 

korábban kialakult értelmezési tartományán azáltal, hogy cenzushoz kötötte a 

                                                 
7 Csizmadia A. – Kovács K. – Asztalos L.: Magyar állam- és jogtörténet i. m. 158. 
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főrendiházi törvényhozói tagságot, s kizárólagossá tette a magyar főrendiházhoz 

való kötődést is.8 

Amint azt Ballabás Dániel kimutatta, a korábbi főrendiház 728 fő főnemesi 

meghívottjából 1885 után mindössze 198 fő tudta megőrizni tagságát (27,2%).9  

Ez a változás már önmagában rendkívül leszűkítette a politikai döntéshozatali 

lehetőséggel is bíró (jogi értelemben vett) arisztokrácia körét. Az arisztokrácia, mint 

társadalomtörténeti fogalom, valódi megkülönböztető jegyét a magyar nemesség 

egyéb csoportjaihoz képest ekkor veszíti el, s válik különböző módokon értelmezhető 

csoporttá. Ettől fogva voltak arisztokraták, akik örökjogon tagjai voltak a 

törvényhozásnak, s voltak, akik ugyan címmel és birtokkal igen, de – míg elegendő 

adóalappal nem bírtak – törvényhozói hellyel már nem rendelkeztek. 

Ugyanakkor azonban – a házreformnak köszönhetően – tagjai voltak a 

törvényhozásnak azon arisztokraták is, akik ugyan a szükséges egyenes adó 

                                                 
8 Az 1885. évi VII. tc. 2. §-a értelmében: 

 „Örökös jogon tagjai a főrendiháznak: 

a) a felséges uralkodóház teljeskoru főherczegei, 

b) a magyar főrendiházban a tagságra eddig jogositott, nemkülönben az erdélyi nagyfejedelemségben 

annak Magyarországgal történt egyesitése előtt a magyar királyok által grófi vagy bárói czimet nyert 

családok mindazon 24. évüket betöltött és nagykoru férfi tagjai, kik egyedül vagy velük egy 

háztartásban élő feleségük és kiskoru gyermekeik vagyonát is odaszámitva, a magyar állam területén 

oly földbirtoknak telekkönyvi tulajdonosai és haszonélvezői, vagy életfogytiglan haszonélvezői, vagy 

oly családi hitbizomány birtokosai, melynek az 1885. évre az uj földadó kataster alapján megállapitott 

egyenes állami földadója a rajta levő lakházak és gazdasági épületek házosztály adójával együtt 

legalább 3000 frtot tesz osztrák értékben.” 

„Azon főrendi családokra nézve, melyeknek tagjai a mellett, hogy a magyar főrendiházban jogosultak 

voltak, akár születésnél fogva, akár más módon, egyszersmind a monarchia más állama vagy bármely 

más állam törvényhozásában is birhatnak üléssel és szavazattal; megállapittatik, hogy ha az ezen § b) 

pontjában emlitett vagyoni képesitéssel a magyar korona országaiban fekvő földbirtokuk után birnak, 

a magyar főrendiházban jogukat csak azon esetben gyakorolhatják, ha az iránt, hogy ezen jogot 

személyükre nézve egyszer s mindenkorra kizárólag a magyar főrendiházban akarják gyakorolni, 24. 

évük betölte után hat hónap alatt, a mennyiben pedig a 24. évet már meghaladták, az 1885. évi julius 

1-éig, a magyar királyi ministerelnökhöz intézendő nyilatkozatot tesznek.”  

http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=6172 (Utolsó megtekintés: 2016. május 15.) 
9 Ballabás Dániel: A főrendiházi reform és a főrendek generációi. In: A magyar arisztokrácia társadalmi 

sokszínűsége, változó értékek és életviszonyok. Szerk. Papp Klára – Püski Levente. Debrecen 2013. 

281. 
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befizetéssel nem, de választás vagy tisztség betöltése alapján, főrendiházi tagsággal 

mégis rendelkeztek.10 

Így a főrendiház 1885. évi reformjával vette kezdetét – a magyar 

társadalomban minden tekintetben vezető rétegnek számító – arisztokrácia 

egységének bomlása, amely a 19. század végén az új arisztokrácia megjelenésével, 

majd az első világháború következményeként, az uralkodó elvesztésével és a 

történelmi Magyarország széthullása miatt, visszafordíthatatlanná lett. 

 

Új arisztokraták 

 

A birtok, cím és törvényhozói jog adományozása mindig is az uralkodó 

felelősségének megosztását jelentette az ország vezetését illetően azokkal, akiket erre 

– tevékenységük alapján – legalkalmasabbnak tartott az adományozó. 

Az adott korszak aktuális feladatainak megfelelően, a törökellenes küzdelmek 

(pl. Csáky grófok, 1560–1638;11 Révay bárók, 1556;12 Serényi bárók, 159613); az ország 

újratelepítésének és a Habsburg Birodalomba működőképes gazdasági egységként 

integrálásának nagy munkája (pl. Batthyány grófok, 1764;14 a Festetics grófok, 1766;15 

Wenckheim bárók/grófok, 1781/180216); az uralkodó helyzetének stabilizálása, vagy 

épp a nemzet és a dinasztia „egyenetlenségeinek” leküzdése (pl. Károlyiak, 171217 

vagy az Esterházy hercegi család, akik 1712-ben elsőszülöttségi, nemesíthetési és 

                                                 
10 „Élethossziglan tagjai lesznek a főrendiháznak, kiket Ő Felsége a király a czélból, hogy ez által az 

érdemeket jutalmazza s a főrendiház tekintélyét még öregbitse, szent István koronája összes 

országainak állampolgárai közül a ministertanács felterjesztésére ilyeneknek kinevez.” 1885. évi VII. 

tc. 5. §. http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=6172 (Utolsó megtekintés: 2016. május 15.) 
11 Gudenus J. J.: A magyarországi főnemesség… i. m. I. 252. 
12 Uo. III. 172. 
13 Uo. III. 303. 
14 Uo. I. 113. 
15 Uo. I. 391. 
16 Uo. IV. 247. 
17 Uo. II. 29. 
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pénzverési jogot is kapnak az 1687. évtől eredő ranghoz18) adták az alapot a 

magyarországi földbirtok és/vagy főnemesi cím és örökös főrendiházi tagság 

adományozására. 

A modern kor beköszönte azonban új kihívások elé állította az országot, és a 

korszerűség szellemében az uralkodónak új szempontok szerint kellett kiválasztania 

az adományozottak személyét, tevékenységét, azaz a meglévő uralkodó osztályt új 

elemekkel kellett bővítenie.  

Saját kérésükre vagy uralkodói kezdeményezésre nyertek bárói címet az 

államvezetésben és országépítésben elévülhetetlen érdemeket szerzett 

főhivatalnokok (pl. Wlassics báró, 191719); katonai vezetők (pl. Hazai báró, 1912;20  

Szurmay báró, 191721), vagy gazdasági szakemberek (pl. Lévay Henrik báró, 189722), 

minden esetben a miniszterelnök, a belügyminiszter, a király személye körüli 

miniszter, vagy valamely szaktárca vezetőjének előterjesztésére, és az ellenjegyző 

miniszter valamint az uralkodó aláírásával megerősítve. E rangra emelésekért 

„kincstári díjat” kellett az adományozottnak fizetnie a rangtól függő 

nagyságrendben.23 A kétségtelen előnyöket jelentő főnemesi cím adományozása 

mellett azonban főrendiházi tagság adományozása jelentette az ország vezetését 

illető valós felelősség megosztását. E logikus és célszerű uralkodói eljárás még 

inkább bizonytalanná tette a természetszerűen konzervatív arisztokrácia 

csoportjának határait.  

A nemesség (köznemesség) egyes tagjainak főnemessé emelése okozta a 

legkisebb önértelmezési zavart a hagyományos arisztokrácia körében, hiszen 

                                                 
18 Uo. I. 352. 
19 Uo. IV. 304. 
20 Uo. I. 527. 
21 GudenusJ. J.: A magyarországi főnemesség… i. m. IV. 72. 
22 Uo. II. 173. 
23 Ballabás Dániel: Főnemesi rangemelések Magyarországon a dualizmus korában. Századok 145. (2011:  

5. sz.) 1215. 
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katolikus vagy protestáns birtokosokról (az ország területében hozzájuk hasonlóan 

osztozó) kiváltságosokról volt szó.24  Az arisztokrácia hatalmát hagyományosan 

megalapozó földbirtokhoz azonban nem kötődő, sőt esetleg az 1895-ig nem bevett 

vallású25 homo novusok arisztokráciába emelése már komoly csoportidentitási 

kérdéseket vetett fel az arisztokrácián belül. 

Ezen problémák felismerése, megnevezése, kezelése és az egész közösségre 

nézve hasznos megoldása időt ― tán évszázadnyit ― vett volna igénybe, ám ez nem 

adatott meg Magyarországon, mert az ország uralkodó osztályának egységét rövid 

időn belül ért második támadás után azonnal jelentkezett egy harmadik, minden 

addiginál nagyobb csapás. 

 

Az Osztrák – Magyar Monarchia felbomlása, a király nélküli királyság, a trianoni 

területvesztés, a főrendi ház megszűnése 

 

Mint ismeretes az első világháborúban vesztes Monarchia létével fizetett a kudarcért. 

1918 végéig a magyarországi főnemesség Közép-Európa egyik legnagyobb 

államának uralkodó osztályaként szerepelt 1867 óta a politika színpadán, ám a 

dinasztiával való együttélése jóval korábbi időkre tekintett vissza. A 17. század 

végétől a Habsburgok terjeszkedő birodalma az oszmánok szűkülő birodalmának 

keretei közül vette fokozatosan fennhatósága alá a magyarok által valaha is bírt 

területeket. A (20. század elején még működő) főnemesi családok mindegyike a 

                                                 
24 Pl. a Jeszenszky család a XVI. században nemességet kapott, a XVII. században már bárósággal is 

bírt, de kihalt az ág, így a család másik, nemesi ágát emeli Ferenc József 1865-ben bárói rangra ismét. 

A Kendeffy család 1762-ben grófi rangot kapott Mária Teréziától. Kendeffy Ádámmal (Andrássy 

Gyula apósával) azonban ez az ág kihalt 1834-ben, ám 1916-ban – a koronázáskor – IV. Károly 

elhatározásából a család köznemesi ága újra erdélyi grófi címet kapott. A Révay család az egyik 

legrégebbi főnemesi família, I. Ferdinánd adományozta 1556-ban a bárói címet nekik, ám ezek az ágak 

kihaltak. Révay Simon és László 1916 decemberében kapnak grófi címet az új uralkodótól. 
25 1895. évi XLII. tc. az izraelita vallásról. http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=6604 (Utolsó 

megtekintés: 2016. május 15.) 
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Habsburgoktól nyerte főrendi kiváltságait (vagy kihalt családi ág címének 

kiterjesztését nemesi ágra). Bármilyen küzdelmes viszonyok között is, tény szerint 

valamennyi magyar arisztokrata a Habsburg-dinasztia vezette birodalom uralkodó 

osztályának, és nagy részük politikai elitjének volt tagja.  

1886 és 1944 között – amint azt már említettük – a magyar törvényhozásban 

194 arisztokrata család vett részt, közülük 180 család esetében dokumentált, hogy 

főrangja valamely magyar uralkodótól származott.26 

 

Adományozó uralkodó Uralkodási időszak Rangra emelések száma a 

vizsgált csoporton belül 

I. Ferdinánd 1526–1564 1 

I. Miksa 1564–1576 1 

II. Rudolf 1576–1608 2 

I. Ferdinánd 1619–1637 5 

III. Ferdinánd 1637–1657 4 

I. Lipót 1657–1705 18 

I. József 1705–1711 1 

I. Károly 1711–1740 15 

Mária Terézia 1740–1780 28 

II. József 1780–1790 6 

II. Lipót 1790–1792 3 

I. Ferenc 1792–1835 26 

V. Ferdinánd 1835–1848 4 

Ferenc József 1848–1916 59 

IV. Károly 1916–1918 7 

1. táblázat 

A törvényhozásban 1885–1944 között részt vevő arisztokrata családok címének eredete27 

 

                                                 
26 Az adományozottak között vannak családok, melyek többször is részesültek rangra emelésben más-

más uralkodó által. Ilyen volt pl. a Bánffyak, a Révayak, a Sennyeyek és a Vayak előbb bárói, majd 

grófi rangra emelése. 
27 Az adatok közlése az Országgyűlési Almanachok http://www.ogyk.hu/e-

konyvt/mpgy/alm/almanach.html (Utolsó megtekintés: 2016. május 15.) és Gudenus J. J.: A 

magyarországi főnemesség… i. m. vonatkozó részei nyomán történt.  
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Ez a tény akkor is kötötte a dinasztiához és a birodalomhoz a magyar 

főnemeseket, ha nem mindegyikük tartozott a katolikus, aulikus arisztokráciához, 

vagy ha valamely családtag korábban részese vagy épp vezetője volt a Habsburg-

ellenes mozgalmaknak (Pl. gróf Ráday, gróf Degenfeld-Schonburg, gróf Dessewffy, 

báró Wesselényi, gróf Batthyány, gróf Széchenyi családok). 

Azonban az Osztrák–Magyar Monarchia – mint a modernizáció kerete –, 

valamint Ferenc József császár integrálóvá érett uralkodói személyisége nélkül, 1918 

után nyilvánvalóan egészen újra kellett fogalmaznia önmagát az uralkodó osztály 

tagjainak is. A birodalom és az uralkodó személyes jelenlétének elveszítése újfent 

komoly identitásbeli kérdéseket vetett fel a magyar arisztokrácia körében. 

A visszaemlékező gróf Bánffy Miklós IV. Károly sikertelen visszatérési 

kísérletei nyomán stabilizálódó állapotnak tulajdonítja azokat az új jelenségeket, 

amelyek árnyékot vetettek a király nélküli királyságra. Például, hogy a magyar 

hadsereg nélkülözni lett kénytelen az esküjükhöz hű, legjobban képzett magyar 

tiszteket, vagy, hogy az ország a királykérdés miatt két részre szakadt: 

 

„A társadalom megoszlott. A katholikus alsópapság, a főrangú és 

középbirtokos osztály, különösen Nyugat-Magyarországon, legitimista 

lett. A papság, mivel Zita királynétól egyházuk egyeduralmát remélték, 

az arisztokraták pedig a francia legitimistákat utánozták, akik kevés 

kivétellel a Bourbonok bukása után, Louis-Philippe, Napóleon és a 

harmadik köztársaság alatt közszolgálatot nem vállaltak. A magyar 

mágnásifjak még el is túlozták ezt a tartózkodást. A franciák a 

diplomáciai és katonai szolgálatra kaphatók voltak. Azt tartották, hogy 
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e kettőben nem a mindenkori kormányt, hanem hazájukat szolgálják. A 

magyaroknak nem volt ennyi belátásuk.”28 

 

Az uralkodónak, mint jogforrásnak, megszűnése nyilvánvalóan az 

arisztokrácia hosszú távú jövőképét tette rendkívül bizonytalanná, s jelentős teret 

veszített a főnemesek társadalmi tevékenysége is az udvar és az udvari pozíciók 

megszűnésével, mégsem ez mérte rájuk a legnagyobb csapást az első világháború 

után. 

A vesztett háború nyomán elcsatolt kétharmadnyi ország-terület miatt 1920-

ban szinte egyetlen év alatt el kellett döntenie a magyar birtokos főnemesség legtöbb 

tagjának, hogy hivatalosan magyar arisztokratának számít-e a továbbiakban, avagy 

nem. 

Miután a főrendiház reformja a főnemesi címtől elválasztotta a törvényhozói 

pozíciót, a területi veszteségek miatt elvált a főnemesi nagybirtokosi név és a 

földbirtok is egymástól (pl. a gróf Apponyiak, gróf Degenfeldek, gróf Telekiek, gróf 

Bethlenek, herceg Odescalchiak, gróf Draskovichok stb. esetében.) A trianoni 

területvesztéssel végérvényesen elvált egymástól a földbirtok, a cím és a 

törvényhozói jog és kötelezettség, mely hármas feltétlen egysége írta le évszázadokig 

a magyar arisztokráciát. 

Nagy és igen kiterjedt nemzetségeket alkottak az arisztokrata családok, még a 

huszadik századi főnemesség esetében is érdemes megfigyelni, mennyire gyakori 

köreikben, hogy 2-3 évente születtek gyermekek a termékeny időszakokban. A 

jogokat és az ezekkel járó felelősséget a családok bírták és gyakorolták. (Ezért sem 

szerencsés az arisztokráciát csupán valamilyen szempontból kiemelkedő 

személyiségei alapján – pozitívan vagy negatívan – értékelni. (Pl. gróf Károlyi 

Sándor, gróf Széchenyi István, gróf Batthyány Lajos, herceg Windischgraetz Lajos 

                                                 
28 Gróf Bánffy Miklós: Egy erdélyi gróf emlékirata. Emlékeimből. (1932) Bp. 1993. 301–302. 
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stb.) 1920-ban a nagybirtokos családok is (más osztálybeliekhez hasonlóan, de épp 

kiterjedtségük okán, jobban érezhetően) szétszakadtak. Az új helyzet, az előbbiek 

mellé, újabb identitásproblémát generált a főnemeseknek, akár az elszakított 

területeken lévő birtokaikon maradtak, akár azt elhagyva, a trianoni országot 

választották hazájuknak. Az arisztokraták „magyarságának” kérdése mindkét 

esetben relatívvá vált, s ezt a témát az 1920-as évek elején – számos ok miatt – a 

közbeszéd is szívesen tartotta felszínen, a gyakran idegen hangzású nevet viselő 

nagybirtokosokkal kapcsolatban is.  

 

 

Az arisztokraták csoportba sorolhatósága a 20. században  

 

„Az arisztokrácia sem a politika, sem a közélet egyéb területein nem jelent meg 

egységes társadalmi rétegként, és szociális téren számos belső választóvonal mentén 

tagolódott” – írja napjaink legismertebb témabeli szakértője a huszadik századi 

főnemességről.29 Kérdéses épp ezért, hogy mennyiben lehetséges a magyar 

arisztokráciát egyáltalában csoportként kezelni. 

Wesselényi Miklós báró 1942-ben megjelent művében, amely az arisztokrácia 

válságáról szól, egyetlen szóval sem igyekszik meghatározni, mit is ért 

arisztokrácián, azonban a témáról alkotott vélemények gyűjteménye elé írt 

összefoglalójában mégis – tévesen – homogén csoportként elemzi és jellemzi azt.30 

Valójában azon túl, hogy főrangra utaló előnevet viseltek, semmilyen egyéb 

közös megkülönböztető jegye nem volt a két világháború között a magyar 

arisztokratáknak. Rangjuk eredete, birtokaik nagysága, felekezeti hovatartozásuk (s 

                                                 
29 Püski L.: Arisztokrácia a 20. századi Magyarországon. (I.) i. m.   
30 Báró Wesselényi Miklós és Társai: Az arisztokrácia válsága és jövője. Bp. 1942. 6. 
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ehhez képest neveltetésük és tradícióik), foglalkozásaik igen széles spektrumon 

helyezkedtek már el. 

A főnemesi cím viselése azonban önmagában nem specifikálhat egy 

társadalmi osztályt politikai és/vagy gazdasági jellegű közös jellemzők nélkül. Az 

arisztokraták 1920 után már nem rendelkeztek ilyen jellemzőkkel. Nem voltak már 

alanyi jogon (tehát mindannyian) a törvényhozás tagjai, de volt köztük olyan, aki 

tagja lehetett az 1927-ben összeülő felsőháznak a főrangú családok választása 

alapján, valamely testület küldötteként vagy a kormányzó meghívására, és voltak, 

akik a képviselőházban foglaltak helyet. 

Mivel – a fentiek szerint – nem alkottak csoportot, így csoportérdekeiket 

képviselő pártjuk sem volt, sem pedig csak őket megkülönböztető politikai 

preferenciáik. Birtokaik, vagyonuk nagysága sem iránymutató csoportba 

sorolhatóságuk tekintetében. Szakirodalmunk és a történelmi tárgyú közbeszéd 

gyakran – tévesen – azonosítja az arisztokrácia és nagybirtokosság fogalmát. Amint 

azt Püski Levente megvilágítja a 20. századi arisztokráciát elemző tanulmányában, ez 

nagyrészt annak tulajdonítható, hogy a tízezer holdon felüli birtokok esetében már 

valóban meghatározó szerepet játszottak az arisztokraták. Az 50 legnagyobb 

földbirtokos között 25 mágnás található, és Magyarország messze legnagyobb 

földesura az Esterházy család hercegi ága volt.31  

Vörös Károly a főrendiház reformját elemző tanulmányában rámutat azonban 

arra, hogy már a 19. század végén jelentősen megcsappant az arisztokraták 

birtokainak nagysága. Kutatásai szerint a házreform idején a magyarországi 

főnemesség 55%-ának, a főrendi ház 70%-ának birtokainak jövedelme nem érte el az 

évi 3000 forint adó alapját.32 Az 1935-ös felmérésen alapuló (1937-ben kiadott) 

                                                 
31 Püski Levente: Arisztokrácia a 20. századi Magyarországon. (II.) Korunk 3. (2008: 10. sz.) 97‒107. 

http://www.korunk.org/?q=node/9328 (Utolsó megtekintés: 2016. május 15.) 
32 Vörös Károly: A főrendiház 1885. évi reformja. Egy kutatás terve és első eredményei. In: 

Társadalomtörténeti módszerek és forrástípusok. Szerk. Á. Varga László. Salgótarján 1987. 403. 
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gazdacímtárban 164 főnemes család szerepel az 500 hold feletti birtokosok között. 

Amennyiben a Gudenus János által a 20. századi magyarországi főnemességről 

összeállított listát tekintjük kiindulási pontnak, (mely a fent említettek szerint nem 

teljes, de 646 főnemesi családot tartalmaz) megállapítható, hogy a 20. század első 

harmadában a főnemesi családoknak alig több mint negyede bírt 500 holdnál 

nagyobb földbirtokkal. 

Természetesen voltak közöttük olyanok, akik sok ezer holdas nagybirtok 

tulajdonosai voltak,33 de ők voltak kevesebben. 

Bár az adatok szerint többségében 1-3 ezer holdat bírtak a magyar 

arisztokraták, nem kis számban voltak olyanok is, akik ezer holdnál kevesebb, vagy 

csak bérelt földön gazdálkodtak.34  

A főnemesi címet viselő családokon belül is hatalmas különbségek figyelhetők 

meg a bírt birtokok nagysága között, így gyakran a tulajdonnal járó hatalom és 

felelősség tekintetében még a családtagokat is nehézkes egyenrangú csoporttagként 

kezelni,35 az egyes arisztokrata családok között – a birtok nagyságot tekintve – pedig 

szakadéknyi különbségek tátongtak. 

                                                 
33 20 000 hold feletti birtokon gazdálkodik pl. az Esterházyak közül 5 fő, továbbá gróf Erdődy Sándor, 

herceg Festetics György, gróf Festetics Sándor, herceg Szász-Coburg-Gothai Fülöp, mindhárom 

magyarországi Habsburg herceg, gróf Hunyadi József, gróf Károlyi László (örökösei), őrgróf 

Pallavicini Alfonz, gróf Semsey László, gróf Széchenyi Andor Pál. Ld. Magyarország földbirtokosai és 

földbérlői. A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1935. évi adatok alapján. 

Bp. 1937. 
34 Pl. báró Andreánszky Gábor, gróf Bethlen Balázsné, ifj. gróf Bethlen István, báró Buttler Ervin, báró 

Bornemissza Elemér, gróf Csáky Félix, báró Fiáth Miklós, gróf Hadik Béla, báró Hellenbach Gottfried, 

a Jeszenszky bárók, gróf Keglevich István, báró Kaas Albert, herceg Oettingen-Wallerstein Károlyné, 

gróf Pálffy Fidél, ifj. gróf Pongrácz Jenő, gróf Semsey Andor, gróf Serényi Miklós, gróf Somssich 

Gyula, herceg Schwarzenberg Alajos, báró Szterényi József, gróf Teleki Sándor, báró Urbán Pál, gróf 

Wilczek Henrik. 
35 Pl.1937-ben gróf Zichy Aladár 14 000 holdat, gróf Zichy Ernő 800 holdat bírt. gróf Wenckheim József 

15 000 holdat, gróf Wenckheim Miklós 1200-at, gróf Széchenyi Andor Pál 20 000-et, gróf Széchenyi 

György 10 300-at, míg gróf Széchenyi Tamás 1300-at, őrgróf Pallavicini Alfonz 50 000 holdat jegyzett, 

míg az országban vele együtt élő 4 további családtagja összesen nem tulajdonolt 1000 holdat. Gróf 

Károlyi István 17 600 hold birtokosa, gróf Károly György 1000 holdé. Gróf Hadik- Barkóczy Endre 

6000 hold tulajdonosa, gróf Hadik Béla 500 holdé. Herceg Esterházy Pál – az ország legnagyobb 
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Bizonyítja ezt, ha áttekintjük a táblázatot, amely az 1935-ben Magyarországon 

(500 hold feletti) birtokkal bíró (164) arisztokrata család közül mutatja azokat, 

amelyeknek 5 vagy annál több tagja rendelkezett ekkora földbirtokkal. 

 

Család 

Bejegyzett 

birtokosok száma 

1935-ben (fő) 

Földbirtok 

nagysága (hold) 

Birtok aranykorona 

értéke 

Széchenyi gróf  28 111 020 733 100 

Szapáry gróf 14 12 200 112 800 

Zichy gróf  18 74 510 691 785 

Wenckheim gróf 15 54 750 589 700 

Batthyány gróf 12 31 095 209 300 

Esterházy herceg és 

gróf  

13 402 587 2 831 970 

Károlyi gróf 12 102 250 467 700 

Somssich gróf 10 16 700 125 400 

Wimpffen gróf 10 13 200 177 800 

Serényi gróf 7 10 700 63 820 

Teleki gróf 7 22 350 75 700 

Tornyay-

Schossberger báró 

7 7 700 121 000 

Vay gróf 7 9 550 58 400 

Festetics herceg és 

gróf 

7 116 500 761 600 

Andrássy gróf 6 33 800 212 100 

Degenfeld-

Schonburg gróf 

6 15 800 97 070 

Kohner báró 6 5 200 40 500 

Mailáth gróf 6 20 600 100 300 

Papenheim gróf 6 14 000 69 100 

Pálffy gróf 6 7 210 65 900 

                                                                                                                                                         
birtokosaként – 223 287 holdat tudott magáénak, gróf Esterházy Márton 56 000 holdat, de gróf 

Esterházy László „csak” 3800-at, gróf Esterházy Benedek 2300-at, s a volt miniszterelnök neje, gróf 

Esterházy Móricné 700 holdat. Gróf Dessewffy Aurél 15 300 hold tulajdonosa, öccse, gróf Dessewffy 

Tivadar mindössze 600 holdé. A gróf Degenfeld család 6 magyarországi tagja közül csak Pál bírt 10 

700 holddal, a többi 5 családtag 1000 hold körüli birtokkal rendelkezett. Gróf Andrássy Sándor birtoka 

18 000 hold volt, míg gróf Andrássy Manó 2000 és özv. gróf Andrássy Gyuláné 1200 hold feletti 

birtokkal bírt . 
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Nemes gróf 6 23 150 206 300 

Bethlen gróf 5 7 400 52 800 

Erdődy gróf 5 35 700 337 230 

Harkányi báró 5 17 720 228 500 

Keglevich gróf  5 4 850 35 600 

Nádasdy gróf 5 20 500 177 700 

Pallavicini őrgróf 5 57 400 326 800 

2. táblázat 

A legtöbb földbirtokos taggal rendelkező arisztokrata családok a birtokosok számának csökkenő 

rendjében, az összes bírt családi birtoknak, s annak aranykorona értékének feltüntetésével36 

 

Látható a táblázat adataiból, hogy több tényezőtől is függ az egyes 

földbirtokos arisztokrata családok anyagi helyzete, s a földvagyon aranykorona 

értékének eltérő nagysága miatt még a birtok kiterjedtsége sem ad egyértelmű 

információt erről. 

A családi birtok nagysága természetesen nem egyenlő arányban oszlott meg, 

hatalmas különbségek voltak, mint fentebb is láthattuk, a családtagok 

földbirtoknagysága között. Nyilvánvaló azonban, hogy nem azonos anyagi helyzete 

volt az őrgróf Pallavicini család tagjainak (5 fő birtokos – 326 800 aranykorona értékű 

földvagyon) és a gróf Szapáryaknak (12 fő birtokos bírt 112 800 aranykorona értéket), 

ha csupán a család által bírt földbirtokot tekintjük.37 

Az egyes családtagok valós társadalmi státusza azonban még további 

tényezők függvényében lehetett egészen eltérő. Közrejátszottak ebben a korszakban 

már a vállalati, pénzpiaci érdekeltségek, egyéb gazdasági és társadalmi presztízs 

pozíciók. 

Hagyományos értelemben az 2. táblázatban szereplő 27 család számítható még 

nagybirtokos arisztokrata családnak 1935-ben. Különösen érdemes e helyen 

megjegyezni, hogy e családok nem csupán a birtokolt föld értékében, de politikailag 

                                                 
36 Magyarország földbirtokosai és földbérlői i. m.  
37 Uo. 
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is igen jelentősnek mondhatók a két háború között, hiszen közülük csupán öt (gróf 

Wimpffen, báró Tornyay-Schossberger, báró Kohner, gróf Papenheim, gróf Nádasdy) 

nem rendelkezett 1920 után törvényhozó taggal. A 22 család, amelynek volt 

törvényhozó tagja a Horthy-korban, még 1935-ben is megfelelt a klasszikus (1885 

előtti) arisztokratafogalomnak. Ekkor azonban már – mint tudjuk – nem csak őket 

nevezték arisztokratáknak. 

Az alábbi táblázat adatai alkalmasak annak bizonyítására, hogy 1920 után a 

legnagyobb birtokkal bíró magyar arisztokrata családok (melyek a dualizmusban is 

komoly politikai szerepet játszottak) kivétel nélkül részt vettek a törvényhozásban is. 

E családok azok, melyek több pilléren nyugvó, jól látható és jól használható hidat 

képeznek a dualizmus korabeli és a rövid huszadik század Magyarországa között. 

(Amennyiben az egyéneket nézzük, megállapítható, hogy nem minden esetben a 

legnagyobb birtokkal rendelkező családtagok futottak be jelentős politikai karriert. 

Ennek pontos kimutatása későbbi kutatásunk célja.) 

 

Család Birtokosok 

száma 

1935-ben 

Földbirtok 

(hold) 

Aranykorona 

érték 

A családból 

törvényhozó 

1885–1918 

A családból 

törvényhozó 

1920–1944 

Esterházy herceg 

és gróf  

(ebből Esterházy 

Pál herceg) 

13 fő 402 587 

 

223 287 

2 831 970 

 

1 790 000 

29 fő 5 fő 

Festetics herceg 

és gróf  

7 fő 116 500 761 600 8 fő 6 fő 

Széchenyi gróf 28 fő 111 020 733 100 26 fő 9 fő 

Károlyi gróf 12 fő 102 250 467 700 14 fő 4 fő 

Zichy gróf 18 fő 74 510 691 785 36 fő 8 fő 

Habsburg királyi 

herceg 

3 fő 57 600 629 000 31 fő 4 fő 

Batthyány 

herceg és gróf 

14 fő 51 150 397 000 14 fő 6 fő 

Pallavicini 5 fő 57 400 326 800 3 fő 3 fő 
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őrgróf 

Wenckheim gróf 15 fő 54 750 589 700 10 ő 3 fő 

3. táblázat 

A legnagyobb (50.000 hold feletti) birtokos arisztokrata családok Magyarországon 1937-ben38 

  

Tekintve azonban a Magyarországon a 20. században jelen levő – Gudenus 

János által összegyűjtött – 646, valamint az 1937-es Gazdacímtár szerint 1935-ben 500 

hold feletti birtokkal bíró 164 arisztokrata családot, jól látható, hogy közel sem 

nevezhető a 20. századi arisztokrácia egyöntetűen a nagybirtokosok rétegének. 

Voltak arisztokrata címet viselő nagybirtokosok, voltak közülük olyanok – néhányan 

–, akik az ipari-pénzügyi világban is tevékenykedtek, s voltak, akik politikai 

szerepvállalásukkal  a multipozicionális elithez39 is csatlakoztak, de ez korántsem 

jellemezhette az arisztokráciát mint csoportot,  amint a fenti adatokból látható. 

Azt sem lehet ugyanakkor kijelenteni, hogy az arisztokrácia a Horthy-

korszakban a régi nagyúri családok gyülekezete lett volna, hiszen sokan közülük 

(többen korábban kihalt ágak főrangját megújítva) csak a 19. század végén, 20. 

század elején kapták főrangú címüket.40 Utóbbiak közül is az újdonság és az igazi 

változás erejével emelkednek ki a zsidó családok, melyek érdemeik elismerése okán 

magyar bárói címet nyertek Ferenc József királytól vagy IV. Károlytól.41 

Igazán a politikai elkötelezettség sem ad a Horthy-kori arisztokráciát rendezni 

segítő kereteket. Nem alakult olyan politikai csoportosulás, mely kifejezetten az 

                                                 
38 Uo.; ill. az Országgyűlési Almanachok elektronikusan hozzáférhető adatai: http://www.ogyk.hu/e-

konyvt/mpgy/alm/almanach.html (Utolsó megtekintés: 2016. május 15.) 
39 Lengyel György: A Multipozicionaělis gazdasaěgi elit a keět vilaěghaěboruě között: fejezetek egy 

törteěnetszocioloěgiai kutataěsboěl. Bp. 1993. 
40 Ld. Gróf Ambrózy (1913), báró Biedermann (1902) , báró Baich (1891), báró Bottlik (1918) ,gróf 

Csekonics (1864), báró Edelsheim-Gyulai (1906), báró Fiáth (1874), báró Inkey (1875), gróf Jankovich 

(1885), báró Jeszenszky (1865), gróf Karátsonyi (1874); báró Kaas (1912), gróf Lónyay (1871), gróf 

Semsey (1907), báró Solymossy (1895), gróf Tisza (1883), báró Waldbott (1900), gróf Woracziczky 

(1914), gróf Zelensky (1899).  
41 Az 1937-es Gazdacímtárban 500 hold feletti birtokkal szerepel báró Harkányi (1895), báró Hatvany 

(1910), báró Herzog (1904), báró Kornfeld (1910), báró Kohner (1912), báró Orosdy (1905), báró 

Schossberger (1890), báró Szterényi (1918), báró Weiss (1918).  
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arisztokrácia érdekeit képviselte volna, ugyanis nem is léteztek kizárólag a 

főnemesekre jellemző érdekek. 

Valójában a legitimizmus jelenthette volna az egyetlen ilyen – a fentiek 

értelmében – valamennyi arisztokrata érdekeit megfogalmazó politikai irányzatot. 

Ennek pártszerű megfogalmazására történtek is kísérletek, azonban a két háború 

közti külpolitikai környezet nem tette lehetővé a kiérlelt állásfoglalást a 

királykérdésről.  

Egyetlen azonosság van az arisztokrácia mérhető politikai preferenciáit 

illetően, hogy a markánsan baloldali mozgalmaktól – egészen természetes módon – 

távol tartották magukat 1945 előtt a főnemesek. A döntő többségben kormánypárti, 

igen kevés kivétellel, keresztény elkötelezettségű politikus arisztokraták mellett 

szinte minden jelentősebb pártban feltűnik egy-két főnemes képviselő, s látványosan 

magas a főnemes képviselők közt a pártonkívüliek aránya.  

Csoportként megfogható, kodifikált kiváltságokkal rendelkező arisztokrácia 

tehát már nem létezett 1920 után. A törvényhozói tagság, a földbirtok nagysága, a 

család eredete, politikai preferenciák különböző variációkban fordultak elő az egyes 

főnemesi címet viselő családoknál, s így csupán a címek által összekötött csoporttá 

vált a magyar arisztokrácia a trianoni, király nélküli magyar királyság keretei között. 

 

 

Arisztokrácia helyett arisztokraták 

 

Alanyi jogú törvényhozói feladatuktól, birtokaiknak nagy részétől (vagy magyar 

állampolgárságuktól) és uralkodójuktól is megfosztott, ám arisztokrata címet viselő, 

önmagukat magyarnak valló személyek éltek, birtokokkal bírtak, s a közélet számos 

terén voltak tevékenyek Magyarországon 1920 után. Mint tradíciókkal bíró, s emiatt, 

társadalmi elvárásokkal körbevett, javarészt családi küldetéstudattal felruházott 
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egyéneknek volt szükséges új utakat találniuk a magyar arisztokratáknak a trianoni 

Magyarországon. A Horthy-korszakban már egyénileg kellett – nagyon rövid idő 

alatt és igen bizonytalan körülmények között – megtalálni az arisztokratáknak 

identitásukat, hagyományos értékeikre épülő egyéni életfeladatukat. 

Az, hogy maguk az érintett személyek mit véltek a hazájukat és családjukat ért 

változásokról, leginkább az arisztokrata mindennapokhoz nagyon is hozzátartozó 

naplókból és emlékiratokból világlik ki. Ezen írásokat – természetesen a maguk 

szubjektivitásának korlátai között kezelve – bátran tekinthetjük az arisztokrácia 

történetének értékes forrásainak. 

Szemelvényként álljon itt három különböző korú, és társadalmi hatásukat 

tekintve is eltérő jelentőségű arisztokrata személy írása az első világháború és annak 

következményei nyomán beállt lelki helyzetükről: 

Gróf Apponyi Albert (1846–1933) ifjúkorát tárgyaló emlékiratainak 

bevezetőjében írja 1918 legvégén:  

 

„A kaotikus forrongás napjaiban írom e sorokat, amikor az emberi ész 

nem tudja még meglátni a nemzeti és társadalmi erők leendő 

egyensúlyviszonyait. Csak annyi látszik bizonyosnak, hogy a régi többé 

vissza nem tér, hogy mind a régi nemzeti eszme, mind a régi társadalmi 

rend olyan gyökeres átalakuláson megy keresztül, milyent a 

kereszténység terjedése óta a világ nem látott, hogy tehát erről a korról, 

mint a régi Magyarország utolsó korszakáról kell beszélnünk, bár 

töretlen hittel bízom az új Magyarországban, a magyar nemzetnek most 

ellankadt és megzavart, de feltámadásra rendelt életerejében és 

hivatásában.”42 

 

                                                 
42 Gróf Apponyi Albert: Emlékirataim. Bp. 1922. 6.  
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 Gróf Andrássy Ilona (1886–1967) írja 1918-as naplójában: 

  

„[…] talán nem vagyok egy Copicus, de ha férfi volnék is, és volna 

talajom, most nem mernék defaitista propagandát csinálni és az 

ellenség defaitistáival együtt dolgozni, mert túlságosan szeretem a 

hazámat, a magyar fajtámat és ilyen rizikóba nem merném belevinni. 

Azt a példát hoztam fel, hogy jó sebész is nehezen szánja rá magát saját 

gyermekén életveszélyes operációt végezni, mert nem mer 

experimentálni azzal, akit szeret. Azt hiszem, Mihálynál [Gróf Károlyi 

Mihály, Andrássy Ilona sógora – Cs. M.] ez a hiba. Ő nem ismeri a 

honszerelmet, ez neki teljesen idegen érzés.”43 

  

Gróf Károlyiné Széchenyi Ilona (1898–1984) írja az őt mint fiatal lányt ért 

háborús megpróbáltatások után beálló helyzetről, 1920-ban: 

 

„Vége volt az első világháborúnak, vége volt a kommunizmusnak, 

szétdarabolt kis országunk nem volt más, mint egy vérző, lüktető szív, 

amelyet elhagyott minden életerő, és testében alig pislákolt az élet, 

miután ismét elszenvedte mások könyörtelen gonoszságát. De mi ismét 

bebizonyítottuk, hogy a hit, a kitartás, a szívósság és élni akarás a 

magyar lélekre különösen jellemző tulajdonságok. Az emberiség 

megbolygatta az ég erőit, és ez zűrzavart hozott a földre, változóban 

volt az egész világ…”44  

 

                                                 
43 Mindennek vége! Andrássy Ilona grófnő első világháborús naplója. Szerk. Kovács Lajos. Bp. 2014. 

236. 
44 Gróf Károlyiné Széchenyi Ilona: Kileng az inga. Bp. 2005. 40. 
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Milyen keretekhez illeszkedjen egy magyar főnemes 1920 után az évszázados 

uralkodó–földbirtok–főrendiház–egyház helyett, amelyek eddig együttesen 

jelentették a magyar arisztokrata identitását?  Milyen egy jó magyar arisztokrata 1920 

után? Földosztó? Agrárius? Keresztény? Liberális? Fajvédő? Politikus, diplomata 

vagy katona? Legitimista? Tudós? Mecénás? Csak gazda és családapa? Hogyan töltse 

be jól szerepét? Milyen szerepet kell betöltenie? 

Mindenképp új és más módon kellett gondolkodni és élni, mert ami módon 

1920 előtt, oly módon magyar főrend már semmiképp nem lehetett egy trianoni 

Magyarországon élő herceg, gróf vagy báró. Akiknek közülük – életkoruk és 

életútjuk miatt – már kialakult értékrendje, meglévő külső és belső kapcsolati 

hálózata volt, azoknak ezek sokat segítettek az egyéni kiútkeresésben (pl. gróf Zichy 

János, gróf Apponyi Albert, gróf Andrássy Gyula). 

Ilyen típusú arisztokratákról ír Bánffy Miklós gróf emlékirataiban konkrétan a 

norfolki herceggel kapcsolatban, mégis általános érvénnyel: 

 

„Az ilyen családból származó ember pedig kevésbé elfogult, a 

tömegszuggesztió, tehát a tömeggyűlölség nemigen hat reá, könnyen 

szembeszáll a pillanat divatos jelszavaival, és valahogy ma is érezhető 

rajta a középkori lovagvilág gondolkodásának valami pici maradványa, 

mely egykor inkább társadalmi elhatárolódásokat ismert, mint földrajzi 

és nemzeti határokat.”45 

 

A magyar arisztokrácia felnövő generációjának azonban – az 1900 körül 

születetteknek, akik épp e válságos években lettek felnőtté – úgy kellett magyar 

arisztokrataként utat találni, hogy nem volt uralkodó (a főnemesi rangok jogforrása), 

                                                 
45 Gróf Bánffy Miklós: Egy erdélyi gróf emlékiratai. Bp. 2013. 94. 
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nem volt főrendiház, ahol politikai felelősségük teret kaphatott volna, s gyakran (a 

nevüket és a rangjuk alapját adó) nagybirtokuk is a magyar határokon kívülre került. 

Voltak, akik nagy politikai amplitúdókkal keresték útjukat (pl. gróf Festetics 

Sándor), s kétségtelenül voltak közülük, akik – a fentiek miatt érthetően – elfordultak 

a politikától, s a közélet egyéb területein is ritkán jelentek meg. Kirívó példa ez 

utóbbiak közül herceg Esterházy Pál. 

 

„Esterházy Pál – a tizenkettedik elsőszülött herceg és Európa egyik 

leggazdagabb embere – politikai és társadalmi értelemben is nagyon 

visszavonultan élt. 1927-ben, a felsőház megalakulásakor, a herceg nem 

volt hajlandó iratait benyújtani és a felsőház munkájában részt venni. 

Mindössze a katolikus egyház egyik civil szervezetének, a Magyar 

Katolikus Akciónak az elnökségi tisztét töltötte be rövid ideig.”46 

 

Az 1920–1944 között összeült 6 országgyűlésben azonban 83 olyan 

arisztokrata család képviseltette magát, amelyek a dualizmus idején is tagjai voltak a 

törvényhozásnak, így az első világháború után kezdődő időszak akár egy új 

politizáló arisztokrata nemzedék kialakulását is hozhatta volna, ha lett volna 

elegendő idő ennek kifejlődéshez. 

E 83 család mellett tizenöt olyan főnemesi címet viselő família tagját is számba 

vehetjük a Horthy-kori politika legmagasabb szintjén, melyek 1884 és 1920 között 

nem vettek részt a törvényhozásban. Közülük nyolc a 20. században kapta főrangú 

címét, s csupán a báró Biedermann és báró Waldbott családnak nem az a tagja 

szerepel az országgyűlésben, aki a címet (magyar állampolgárságot) kapta. Amiképp 

az 1920 után politikától elforduló vagy a férfiágon kihaló arisztokrata családok a 

                                                 
46 Esterházy Pál 1901–1989. Szerk. Stefan August Lütgenau. Bp. 2008. 16. 
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befejezést szimbolizálták, e családok megjelenése egyfajta kezdet volt, de az is 

maradt. 

Biedermann Imre egy katolizált osztrák zsidó családnak tekintélyes birtokkal 

rendelkező ágát képviselte hazánkban. 1931-ben a kormánypárt képviselőjeként 

került a parlamentbe. Bottlik István képviselőként már 1901-ben megkezdte politikai 

pályáját, ekkor még nem arisztokrataként, bárói rangot 1918-ban nyert földművelési 

államtitkárként. Személyében tehát kontinuitást képviselt a dualizmus és a Horthy-

kor között, mint báró azonban újonnan került be 1922-ben és 1927-ben a 

nemzetgyűlésbe, majd 1931-től Borsod vármegye választottjaként a felsőházba 1944-

ig. Báró Kray István családjának régi bárói ága kihalt, újra a bárói rangot csak 1918 

áprilisában terjesztette ki az uralkodó a család nemesi ágára. Kray István 

Zalaegerszeg képviselőjeként került a képviselőházba 1927-ben és 1931-ben. Báró 

Lers Vilmos egyetemi tanár, külügyi és kereskedelmi államtitkárként emelkedett 

bárói rangra 1918-ban. A második nemzetgyűlésben a kisgazdapárt képviselője volt 

egyetlen évig – haláláig. 

Szterényi József 1910–1918 között szintén országgyűlési képviselő volt, így ő is 

a dualizmus korával való kontinuitást jelenítette meg személyében – de nem 

arisztokrataként, mivel kereskedelmi miniszteri tevékenységéért nyert 1918-ban 

főnemesi címét. Talán az egyetlen nem keresztény származású személy az 1945 előtti 

magyar történelemben, aki (dezignált miniszterelnökként) az állami főhatalom 

közelébe jutott 1918-ban. A felsőháznak megalakulásától a kormányzó által 

élethosszig kinevezett tagja volt Szterényi báró. 

Szurmay Sándor kiváló katonaként és szakíróként kapott bárói rangot 1917-

ben, s Hazai Samu báró után egy évig a honvédelmi miniszteri tárcát is betöltötte 

1917–1918-ban. 1935-től a felsőház tagja volt a kormányzó kinevezettjeként. Kisjókai 

Takács József nemesi családja 1905-ben kapott engedélyt a címeregyesítésre a gróf 

Tolvay családdal, s lett így valóban új arisztokrata család gróf Takács-Tolvay Józsefé, 
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aki József főherceg nevelője volt, majd vezető beosztású katonaként szolgált a 

háborúban. Kalandos és a Horthy-rendszert a legmesszemenőbben támogató 

(elsősorban katonai) életpályáját 1935-től a kormánypárt képviselőjeként zárta. 

Waldbott Kelemen báró Nyugat-Európa egyik legrégibb nemesi családjából 

származott. Apja 1900-ban nyert magyar állampolgárságot báró Beust Hedviggel 

kötött házassága révén. Miután kitüntette magát a háborúban, Waldbott Kelemen 

értékes szőlőbirtokaira vonult vissza, melyeket házasságával tovább bővített. A 

felsőházban kezdettől 1944-ig Zemplén vármegye küldötteként vett részt.47 

A két háború közti Magyarországon az államformával kapcsolatos politikai és 

társadalmi feszültség folyamatos volt, ha alkalmanként el is fedték ezt aktuális egyéb 

problémák.  Király nélkül királyság a történelem során ilyen hosszú ideig – 

tudomásunk szerint – csak hazánkban állt fenn. A királykérdés – a fentiekben 

kifejtettek miatt – alapvetően egzisztenciális kérdése volt az „arisztokráciának”. A 

háborúban győztes államok és velünk szomszédos szövetségeseik azonban 

gyakorlatilag kriminalizálták a koronás uralkodó megjelenését és támogatását, s ez 

minden bizonnyal hozzájárult ahhoz, hogy a magyar arisztokraták nagy része 

elfordult az aktív politizálástól.  

Az első nemzetgyűlésben jelen levő 12 mágnás között egyáltalán nem volt 

szabad királyválasztó, antikarlista is csupán kettő, a többiek mind harcos vagy elvi 

legitimisták voltak, ez az irányvonal adekvát válasznak tűnt az arisztokraták 

számára az 1918–1921 között lejátszódó kataklizmára. 

A magyarországi legitimizmus – Kardos József által megállapított48 – későbbi 

szakaszaiban, mikor előbb az elvi, később pedig – a szélsőjobboldali nyomás miatt 

egyre inkább – a gyakorlati királypártiság erősödött meg újra, az arisztokraták egy 

                                                 
47 Az adatok közlése az Országgyűlési Almanachok http://www.ogyk.hu/e-

konyvt/mpgy/alm/almanach.html (Utolsó megtekintés: 2016. május 15.) és Gudenus J. J.: A 

magyarországi főnemesség… i. m. vonatkozó részei nyomán történt.  
48 Kardos József: Legitimizmus. Bp. 1998. 6. 
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része ismét aktivizálódott e téren. A törvényhozó főnemesek közül elsősorban gróf 

Sigray Antal, gróf Károlyi József, gróf Csekonics Iván, gróf Zichy János, gróf 

Hunyadi József, őrgróf Pallavicini György, báró Kray István szerepeltek aktív 

legitimistaként, ez eszmekörben látva menedéket az egyre nyomasztóbb náci nyomás 

elől. 

Ennek a legitimizmusnak azonban ekkor már nem volt tere, az 1930-as évek 

második felétől győzelmesen előrenyomuló jobboldali diktatórikus eszme komoly 

pilléreket épített ki Magyarországon is, és sokáig tartotta magát a vele szemben 

minden fronton harcot indító, baloldali diktatórikus eszmével vívott harcban. Ebben 

a küzdelemben zárult le Magyarország sok évszázados történelmének az a része, 

amelyben a királyok és a főnemesek lényeges szerepet játszottak. A trianoni béke, a 

világgazdasági válság és számos egyéb kísérő tényező miatt egyre nagyobb súlyú 

szociális kérdést mindkét szocialista rendszer – rájuk jellemző demagógiát 

alkalmazva – elsődlegesen az arisztokrácia felelősségévé tette, s az igen jól 

beazonosítható csoport tagjait ellenségként üldözve igyekezett megsemmisíteni. A 

szélsőjobboldali rezsimet felváltó baloldali demokratikus rendszernek csak a 

kezdetén jutott egy szűk hely a főnemes politikusoknak az államvezetésben, 

törvényhozásban, hamarosan azonban a demokráciának olyan válfaja jutott 

uralomra, amelyben főnemesnek egyáltalán nem volt helye.   

Igazolva létüknek organikus összetartozását, az uralkodó és az arisztokrácia 

magyarországi működése – hosszú leépülési folyamat eredményeképpen – szinte 

egy időben ért véget. Az azóta is hatályos közjogi helyzet a királyság és az 

arisztokrácia jogi megszüntetésével állt be, amikor 1946. február 1-jén kikiáltották a 

köztársaságot, s az 1947. évi IV. törvény 3. §-a eltörölte a rangokat és megtiltotta a 

főnemesi címek használatát is.  
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Melinda Csajányi 

SHATTERED ARISTOCRACY – ACTIVE ARISTOCRATS 

THE DISAPPEARANCE OF HUNGARIAN ARISTOCRACY BETWEEN THE 

LEGAL REFORMS OF 1885 AND 1947 

 

The leading community of social life in Carpathian Basin for nearly a thousand years, 

Hungarian aristocracy ceased to be a legal entity by the middle of the twentieth 

century. It was the result of a long process, which started in the middle of the 19th 

century, and ended in 1947. 

 One of the important characteristics of the Hungarian aristocracy was that 

they were part of the legislation on an individual basis. The progressive loss of 

power of the higher nobility started with the Reform Bill of 1885, nearly 70 per cent 

of the higher nobility lost its individual right to be a member of the Upper House. 

Another significant change, which affected the Hungarian aristocracy, was due to the 

decision of the King, in 1867, who started to lift several new families – often of Jewish 

origin – to the ranks of the aristocracy. Defeated in the First World War, Hungary lost 

two thirds of its territory, which dealt a severe blow on the land-owning aristocrats. 

Furthermore, under the pressure of the victorious powers, the King of Hungary was 

dethroned in 1921, and although the state continued to be a monarchy, it did not 

have a proper king ever again. Thus, the high nobility lost the source of its title and 

political power.  

 Therefore, after the year 1921, Hungarian aristocracy cannot be understood as 

an existing community, although several aristocrats did, indeed, play an important 

role in the economic, politic and social life of the country until 1944. The new 

government destroyed the remains of the community by introducing Act 4 of 1947, 

which forbade the use of the titles of nobility. 

 




