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GRÓFOK, FŐNEMESEK MAGYARORSZÁGÉRT

ELŐSZÓ
Írta: dr. Kásler MiKlós professzor

Tisztelt Olvasó!

Egy különleges, hiánypótló kötetet tart 
kezében, amelynek „főszereplői” a magyar 
főnemesség azon tagjai, akik a  20. század 
első évtizedeiben legjobb tudásuk és hitük 
szerint szolgálták hazájukat.

A könyvben bepillantást nyerhetünk 
hazánk sorsát meghatározó személyek, 
többek között Tisza István, Apponyi Al-
bert, Teleki Pál, Bánffy Miklós, Klebels-
berg Kuno vagy Bethlen István életébe és 
munkásságába.

A kötetet olvasva – a bemutatott sze-
mélyek művein, illetve róluk szóló írásokon 
keresztül – egyszerre tájékozódhatunk a történelmi korról és 
annak szereplőiről. Megtudhatjuk, milyen küzdelmet folyta-
tott nemzetünk a Monarchia összeomlása ellen, majd a tör-
ténelmi Magyarország határainak megtartásáért. Miként állt 
talpra hazánk Trianon után, majd miként törtek le a békés 
területi revíziókkal a békediktátum bilincsei.

A kötet által bemutatott évtizedekben – döntően külső 
behatásokra – tragédiák sora érte Magyarországot. Hazánk 
a vesztes oldalon vett részt két világháborúban, területét meg-
csonkították, a korábban békében és barátságban élő népek 
ellenséggé váltak, miközben Magyarországon is megjelent az 
ember- és istentelen diktatúra rémképe. Azonban mégsem 
lehet ezekről az évtizedekről, mint egyfajta „sötét időszak-
ról” beszélni. Mindezen sorscsapások ellenére ugyanis a ma-
gyarság hihetetlen erőről tett tanúbizonyságot. A tragédiákat 
mindig a talpra állás, majd megerősödés követte, miközben 
a kultúra, a tudomány és a művészetek területén soha nem 
látott magasságokba értünk el, majd – igaz, csak időlege-
sen – magyarok milliói térhettek vissza az anyaországhoz. 
Ki mondhatjuk: a magyar nemzet ezekben az évtizedekben 
mindent megtett, amit saját erejéből megtehetett. Talán még 
többet is…

Hogy ez megvalósulhatott, elengedhetetlen szükség volt 

vezetőkre, e kötet „főszereplőire”. A kom-
munista diktatúra időszakában megpró-
báltak egy teljesen hamis képet festeni 
a magyar nemességről. Ezen a torz képen 
a  munkakerülő főúr élősködött a  dolgo-
zó szegények felett, elherdálva az ország 
szellemi és anyagi vagyonát. Csakhogy ez 
a kép, mielőtt leöntötték volna vörös fes-
tékkel, egészen másképp nézett ki, és jó-
val közelebb állt a valósághoz. Az eredeti 
festményen a nemesség hagyományainak, 
történelmének, kötelességének eleget téve, 
évszázadokon keresztül vérét adva védte 
a hazát, a hitet és értékeket; szembeszállt 
a  keletről és nyugatról betörő idegen né-

pekkel; és vallotta, hogy a hatalom elsősorban nem kiváltság, 
hanem szolgálat és felelősség.

Ennek a kötelességnek, szolgálatnak eleget téve vállalta el 
Apponyi Albert a védőügyvéd szerepét Párizsban; állította 
talpra Bethlen István az országot Trianon után; építette ki 
Klebelsberg Kuno a nemzetközi viszonylatban is egyedülálló 
köz- és felsőoktatási rendszert; vagy küzdött Teleki Pál utolsó 
szívveréséig a magyar függetlenség megtartásáért. Idézzük is 
fel a néhai kétszeres miniszterelnök mai napig aktuális sorait:

„Ahhoz, hogy ezt az országot ezer éven át és a  mostani 
körülmények között is fenntartsuk, olyan nemzet szükséges, 
amely erős akarattal, szabadságszeretettel, kemény elszánt-
sággal rendelkezik.”

A kötetben bemutatott személyek – többségében grófok, 
akik családjuk több évszázados hagyományait, elhivatottságát 
hordozták magukban – mindannyian önként vállalt küldetést 
teljesítettek, amelyek nélkül ma nem beszélhetnénk határo-
kon átívelő, Kárpát-medencei nemzeti összetartozásról. Az 
utókor feladata, hogy méltóképpen megemlékezzen ezekről 
a főurakról, hazafiakról; kellő tiszteletet tanúsítson irántuk; 
ezzel végleg lekaparva a nemességet ábrázoló képről a vörös 
festéket. Jelen kötet pótolhatatlan segítséget nyújt e feladatok 
végrehajtásához.
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Köszönetet mondunk hűséges olvasóinknak,  
minden segítőnknek és támogatónknak.


