
CILANE ETIKAI KÓDEXE
(Commission d’information et de liaison des 
association nobles d’Europe)

Az Egyesült Európa tagállamainak a nemessége, most 
már, mint európai nemesek és főnemesek az alábbi érté-
keket etikai kódexben, Portóban 1989. szeptember 1–2-
án tartott CILANE kongresszuson rögzítették. Ekkor a 
nemesség tagszervezetei elhatározták, hogy a nemesség 
ezen értékeit, azaz az etikai kódex alapját figyelembe 
véve az alább felsorolt tételeket a tagszervezeteiknél a 
terjesztést előmozdítsák. A nemzetköziségében és tradí-
ciójában gazdag európai nemességnek a célja a keresz-
tény és humanista értékek kétezer éven át történt fejlő-
désének megőrzése. Mindezeket az értékeket megtartva 
küzdeni kell a mindent elsöprő és a múlt értékeit meg-
semmisítő liberalizmus ellen. 

A CILANE etikai kódexben foglaltakat 1991. október 
11-e óta a Bakk család kódexe is tartalmazza:

A. Szellemi és erkölcsi dimenzió
Kapcsolódjanak akár keresztény katolikus, protestáns, 
ortodox, akár más vallási vagy filozófiai tradícióhoz, 
az európai nemesség férfiai és asszonyai olyan szellemi 
örökséget hordoznak, amely felértékeli a személy mél-
tóságát. Ebben a perspektívában az európai nemesség a 
következő magatartást javasolja tagjainak:

1. Kiállni az emberi személy lelki dimenziója mellett.
2. Kifejezni vallási és filozófiai meggyőződését, tisztelet-

ben tartva másokét, ami kizárja az intolerancia és a 
szektásság minden formáját.

3. Kiállni minden személy méltósága és jogai mellett, 
bármi legyen is eredetük, faja vagy társadalmi hely-
zete és mindezt különösen a gyengék érdekében.

4. Gyakorolni a becsületet és a tisztességet, különös ér-
téket tulajdonítva a vállalások tiszteletben tartásának 
és az adott szónak.

 5. Megtalálni a szabadság értelmét a kiválóságra törek-
vésben, általános módon elfogadni a felelősséget és 
az önzetlen szolgálatot; elismerni a munka és a tevé-
kenység értékét, amely egy humánusabb társadalom 
létesítéséért történik.

B. Családi értékek
A nemesség inkább családok, mint személyek közössé-
ge. Különlegessége, hogy tagjainak személyi teljesítmé-
nyét családi kontinuitásban értékeli. A családban látja a 
társadalom alapsejtjét, az ideális környezetet a szemé-
lyiség kibontakozásához és azt az intézményt, amelynek 
útján értékei átadásra kerülnek. Ebben a szellemben a 

következő értékekhez 
kötődik:

1. A hitvesi szerelem 
szépsége, a házasság 
méltósága, stabilitá-
sának védelme, azon 
értékek elismerése, 
melyet mindkét fél a 
házasságba hoz, akár 
szülői minőségében 
és az otthonért való 
felelősségben, akár 
hivatása vagy más, a 
családon kívül zajló 
tevékenység gyakor-
lásában.

2. A házaspár nagylelkű 
nyíltsága a jövő felé 
felelősségteljes termékenység útján.

3. A családi nevelés elsődleges fontossága. Ennek célja 
ugyanannyira a jellem kialakítása és a szív értékeink 
a kibontakoztatása, mint ismeretek szerzése.

4. Szolidaritás és kölcsönös tisztelet a különböző gene-
rációk között, a holtakra való emlékezés, a kulturális 
örökség és a családi tradíciók megőrzése abban, ami-
ben ezek a legjobbak.

5. A családi szolidaritás kiterjesztése a családi alapsejten 
túlmenően családi társulások útján.

C. Szerep a társadalomban
A nemességhez való tartozás arra a kiugró szerepre em-
lékeztet, amelyet egy történelmi pillanatban akár a ne-
messég egy tagja maga, akár egy vagy több felmenője 
játszott. A nemesség létjogosultságának az egyik igazo-
lása, hogy családi tradíció útján tartja fenn a kiválóság 
vágyát és a szolgálat szellemét, amely megnyilvánulhat 
az egyes tagok által gyakorolt vezető szerepben, de álta-
lánosabban a minőségre való törekvésben a társadalmi 
kapcsolatok ápolásának terén.

D. Vezetői hivatásra való nevelés
Az európai országok nemessége degenerálódásra len-
ne ítélve, ha elveszítené azon ambícióját, hogy soraiban 
vezetői hivatásokat támasszon, amely vezetők képesek 
lesznek a társadalom különböző szektoraiban felelős-
séggel működni, nem a hatalom szellemében vagy azért, 
hogy abból előnyt szerezzenek, hanem hogy előmozdít-
sák a társadalomban azon értékeinek az érvényesülését, 
amelyekhez ők maguk kötődnek. Ebben a perspektívá-
ban arra bátorítja tagjait, hogy a következő képességeket 
és attitűdöket fejlesszék ki:
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1. Ismeretek rendszeres szerzése, beleértve a nyelvtudást, 
valamint azon jellem–tulajdonságok kifejlesztése, 
amelyek vezetői tevékenység betöltéséhez szükségesek.

2. Professzionalizmus és minden középszerűség elvetése.
3. „Leadership”, amely az odaadás példáján alapul, az 

emberekkel való igazi törődésen, továbbá azon a ké-
pességen, hogy világosan megfogalmazott értékrend-
hez csatlakozik, meghaladva a haszon és a hatalom 
közvetlen perspektíváit.

4. A felelősség gyakorlásában hosszútávú, történelmi 
szemlélettől áthatott vízió érvénysülése elengedhetetlen.

5. Vállalkozási kedv és képesség a kockázatok és áldoza-
tok bátor vállalásával.

6. Állampolgári szellem, a közjó iránti gond vállalása 
minden szinten, részvétel Európa építésében és a je-
lenkori problémák világméretre történő megnyitásá-
ban szükséges.

A társadalmi kapcsolatok minőségének 
fejlesztése
Ha a nemesség tagjainak csak egy kisebbsége kerül va-
lóban vezető helyzetbe, tagjainak összessége gyakorol-
jon egy bizonyos stílust és bizonyítsa a minőség iránti 
törekvését a társadalmi kapcsolatokban. Különösen a 
következő magatartások javasoltak:

1. Értékesíteni az „emberi erőforrást” és keresni az em-
beri kapcsolatokat, különösen személyre szóló fi-
gyelemmel a tevékenység minden körében, törődni 
mindenkinek a jólétével és különösen a leginkább 
megfosztottakéval és gyengékével.

2. Megtartani a szokásokat és különösen az udvariassági 
gyakorlatot, amely kifejezi a másik iránti tiszteletet és 
fenntartja az emberi kapcsolatok harmóniáját; gon-
dot fordítani e szokások adaptálására és fejlesztésére 
megfelelő megkülönböztetésekkel.

3. Gyakorolni a helyi közösségben való meggyökerese-
dést, amely különösen előnyös a személyiség kibon-
takozása szempontjából; kombinálni a helyi kötődést 
egy legitim nemzeti büszkeséggel és az európai pol-
gárság érzésével.

4. Hivatás választásánál figyelembe venni annak társa-
dalmi hasznosságát, nem csupán anyagi perspektívá-
it vagy az általa adott presztízst.

5. Védeni az élet keretét a természet tiszteletével, erőfor-
rásainak mértékletes felhasználásával és a környezet 
kímélésével.

6. Elismerni a humornak azt a pozitív szerepét, amely az 
emberi kapcsolatokban értéket képvisel.

7. Kristályosodási és tájékozódási pontként szerepelni 
környezete számára.


