
ADATLAP 

a doktori értekezés nyilvánosságra hozatalához 

I. A doktori értekezés adatai 

A szerző neve: Kökényesi Zsolt ............................................................................................  

MTMT-azonosító: 10035199 ................................................................................................  

A doktori értekezés címe és alcíme: A magyar arisztokraták integrációja a bécsi udvarba 1711 

és 1765 között ........................................................................................................................  

DOI-azonosító: 10.15476/ELTE.2016.101 ...........................................................................  

A doktori iskola neve: Történettudományi Doktori Iskola ...................................................  

A doktori iskolán belüli doktori program neve: Középkori és kora újkori egyetemes 

történelem doktori program ...................................................................................................  

A témavezető neve és tudományos fokozata: Prof. Dr. Poór János DSc, egyetemi tanár ....  

A témavezető munkahelye: ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti 

Tanszék ..................................................................................................................................  

II. Nyilatkozatok  

1. A doktori értekezés szerzőjeként 

 a) hozzájárulok, hogy a doktori fokozat megszerzését követően a doktori értekezésem és a 

tézisek nyilvánosságra kerüljenek az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban. Felhatalmazom 

az ELTE BTK Doktori és Tudományszervezési Hivatal ügyintézőjét, Hevő Pétert, hogy az 

értekezést és a téziseket feltöltse az ELTE Digitális Intézményi Tudástárba, és ennek során 

kitöltse a feltöltéshez szükséges nyilatkozatokat.  

 b) kérem, hogy a mellékelt kérelemben részletezett szabadalmi, illetőleg oltalmi bejelentés 

közzétételéig a doktori értekezést ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban és 

az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban; 

 c) kérem, hogy a nemzetbiztonsági okból minősített adatot tartalmazó doktori értekezést a 

minősítés (dátum)-ig tartó időtartama alatt ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi 

Könyvtárban és az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban; 

 d) kérem, hogy a mű kiadására vonatkozó mellékelt kiadó szerződésre tekintettel a doktori 

értekezést a könyv megjelenéséig ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban, és 

az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban csak a könyv bibliográfiai adatait tegyék közzé. 

Ha a könyv a fokozatszerzést követőn egy évig nem jelenik meg, hozzájárulok, hogy a doktori 

értekezésem és a tézisek nyilvánosságra kerüljenek az Egyetemi Könyvtárban és az ELTE 

Digitális Intézményi Tudástárban. 

2. A doktori értekezés szerzőjeként kijelentem, hogy  

 a) az ELTE Digitális Intézményi Tudástárba feltöltendő doktori értekezés és a tézisek saját 

eredeti, önálló szellemi munkám és legjobb tudomásom szerint nem sértem vele senki szerzői 

jogait;  

 b) a doktori értekezés és a tézisek nyomtatott változatai és az elektronikus adathordozón 

benyújtott tartalmak (szöveg és ábrák) mindenben megegyeznek. 

3. A doktori értekezés szerzőjeként hozzájárulok a doktori értekezés és a tézisek szövegének  

Plágiumkereső adatbázisba helyezéséhez és plágiumellenőrző vizsgálatok lefuttatásához. 

 

Kelt: Budapest, 2016. 06. 22. 

  
                                                                        a doktori értekezés szerzőjének aláírása 



Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

 

Doktori Disszertáció 

 

Kökényesi Zsolt 

A magyar arisztokraták integrációja a bécsi udvarba 

1711 és 1765 között 

 

Történelemtudományi Doktori Iskola, vezető: Prof. Dr. Erdődy Gábor DSc, 

egyetemi tanár 

Középkori és kora újkori egyetemes történelem doktori program, vezető: Prof. 

Dr. Poór János DSc, egyetemi tanár 

 

A bizottság elnöke: 

Prof. Dr. Szilágyi Márton DSc, egyetemi tanár 

Hivatalosan felkért bírálók: Dr. Vajnági Márta PhD, egyetemi adjunktus; Dr. 

habil. Forgó András PhD, egyetemi adjunktus 

A bizottság titkára: Dr. habil. Szijártó M. István PhD, egyetemi docens 

A bizottság további tagjai: Prof. Dr. Kontler László DSc, egyetemi tanár 

Dr. habil. Fazekas István PhD, egyetemi docens (póttag) 

Dr. Krász Lilla PhD, egyetemi adjunktus (póttag) 

 

Témavezető: Prof. Dr. Poór János DSc, egyetemi tanár 

 

Budapest, 2016. 

  



2 

 

Köszönetnyilvánítás 

 

 A disszertáció elkészítéséhez nyújtott támogatásáért és segítségéért feltétlenül 

köszönettel tartozom témavezetőmnek, Poór Jánosnak, akihez felmerülő kérdéseimmel, 

problémáimmal mindig bizalommal fordulhattam. Sokat köszönhetek a 2016. április 11-én 

megrendezett műhelyvita résztvevőinek, kiváltképp opponenseimnek: Forgó Andrásnak és 

Vajnági Mártának, valamint Fazekas Istvánnak, Kontler Lászlónak és Szijártó Istvánnak, 

akik fontos kritikai szempontokkal segítettek a dolgozat fejlesztésében. A kutatás és a 

disszertáció írása során rengeteg hasznos tanácsot és ötletet kaptam számos elismert és fiatal, 

hazai és külföldi történésztől egyaránt, azonban a név szerinti köszönetnyilvánítástól 

tartózkodnék, mert tartok tőle, hogy nem tudnék teljes listát összeállítani. Végül hálával 

tartozom barátaimnak, édesanyámnak és feleségemnek, Eszternek mindazért a sok 

támogatásért és türelemért, amely lehetővé tette a disszertáció elkészítését. 

  



3 

 

Tartalom 
Bevezetés ........................................................................................................................... 5 

1. Célok és módszerek .................................................................................................... 5 

2. Kutatási előzmények és értékítéletek ....................................................................... 11 

I. Az udvari nemes ideálja a kora újkorban ................................................................ 28 

1. Történeti kontextus ................................................................................................... 28 

2. A későhumanista nemességkép ................................................................................ 31 

3. A honnête homme fogalma ....................................................................................... 37 

4. Az udvar és a nemesség a Zeremonialwissenschaft tükrében .................................. 38 

5. Az udvari nemes ideáljának császárvárosi és magyar főúri recepciója ................... 47 

6. A bécsi udvari kultúra átalakulása ........................................................................... 50 

II. Az udvari integráció színterei ..................................................................................... 53 

    II./1. A Habsburg udvartartás ...................................................................................... 53 

1. Bevezetés .................................................................................................................. 53 

2. Az udvartartás szerkezete és benne a magyarok aránya .......................................... 55 

3. Családi és személyes stratégiák, lehetőségek ........................................................... 63 

4. Összegzés ................................................................................................................. 75 

II./2. A császárváros nemesi iskolái .............................................................................. 78 

1. A főnemesség művelődési lehetőségei ..................................................................... 78 

2. Bécsi iskolák és magyar tanulóik ............................................................................. 81 

3. Kitekintés ................................................................................................................. 95 

III. Rang és ceremónia ...................................................................................................... 99 

III./1. Az udvari rang ................................................................................................... 102 

1. Az elsőség joga a bécsi udvarban ........................................................................... 102 

2. Kamarások és titkos tanácsosok ............................................................................. 107 

3. Magyar kitüntetettek .............................................................................................. 114 

III./2. A bécsi udvar lovag- és érdemrendjei ............................................................. 123 

1. A rendi közösségekről általánosan ......................................................................... 123 

2. Magyar rendtagok .................................................................................................. 130 

3. A Szent István Rend ceremóniarendje ................................................................... 141 

III./3. Politikai ceremóniák ......................................................................................... 156 

1. Audienciák ............................................................................................................. 156 

2. A Bécsi Magyar Nemesi Testőrség kapitányának rangja....................................... 161 

III./4. A dinasztia családi ünnepei .............................................................................. 166 

1. Születés, keresztelés ............................................................................................... 166 

2. Név- és születésnapok ............................................................................................ 171 

3. Házasságkötés ........................................................................................................ 179 



4 

 

4. Gyász és temetés .................................................................................................... 183 

III./5. Udvari mulatságok és magyar résztvevőik ..................................................... 187 

1. Céllövészet ............................................................................................................. 188 

2. Szánkózás ............................................................................................................... 196 

3. „Bauerhochzeit” ..................................................................................................... 207 

4. Egyéb szórakozási alkalmak .................................................................................. 212 

5. Összegzés ............................................................................................................... 215 

IV. Bécsi magyarok a kortársak szemével..................................................................... 216 

IV./1. Informális struktúrák és hétköznapi élet az udvarban. Narratív források: 

útleírások, naplók, követjelentések. ........................................................................... 216 

1. Bevezetés ................................................................................................................ 216 

2. VI. Károly udvara ................................................................................................... 217 

3. Mária Terézia és a Lotaringiai Ferenc udvara ........................................................ 229 

4. Összegzés ............................................................................................................... 250 

IV./2. Magyarok a Wienerisches Diarium hasábjain ................................................ 253 

1. A periodikus sajtó mint reprezentációtörténeti forrás ............................................ 253 

2. Wienerisches Diarium ............................................................................................ 254 

3. Tanulmányi hírek ................................................................................................... 258 

4. Ceremóniák és udvari mulatságok hírei ................................................................. 262 

7. Egyházi hírek.......................................................................................................... 265 

8. Házassági hírek ...................................................................................................... 273 

9. Halálhírek ............................................................................................................... 276 

10. Karrierhírek .......................................................................................................... 280 

11. A Bécsbe érkezők lajstroma ................................................................................. 287 

12. Beszédek............................................................................................................... 288 

13. Egyéb hírek, érdekességek ................................................................................... 291 

14. Összegzés ............................................................................................................. 293 

Konklúzió ...................................................................................................................... 296 

Bibliográfia ................................................................................................................... 303 

1. Levéltáris források.................................................................................................. 303 

2. Nyomtatott források ............................................................................................... 304 

3. Kiadott források...................................................................................................... 308 

4. Szakirodalom .......................................................................................................... 311 

Függelék ........................................................................................................................ 342 

 

  



5 

 

Bevezetés 
 

1. Célok és módszerek 

 

Közismert megállapítás, hogy a magyar főnemesség és a Habsburg uralkodók 

kapcsolata a 18. században javult, illetve a magyar arisztokrácia bécsi udvari jelenléte is igen 

nagymértékben megnövekedett. Az utóbbi folyamat részleteiről azonban keveset tudunk. 

Pedig a kérdés relevanciája nemcsak reprezentációtörténeti, hanem politikatörténeti 

szempontból is megkérdőjelezhetetlen, ami kitűnik gróf1 Pálffy János (1664–1751) gróf 

Csáky Imre (1672–1732) bíboroshoz 1719 februárjában írt levélrészletéből is: „Csak azt 

bánom, hogy nem vagyok Bécsben, én tőlem ugyan mindent titkolnak, a memoriálisokat 

sohasem mutatják meg…”,2 ennek ellenére Pálffy tábornagy fontosnak tartja a személyes 

császárvárosi jelenlétet a Magyar Királysággal kapcsolatos döntések kedvező befolyásolása 

érdekében. A dolgozat célkitűzése, hogy ezen a hiányosságon enyhítsen és az integráció 

részleteibe – a szatmári béke és II. József trónra lépése közötti bő fél évszázadot vizsgálva – 

betekintést nyújtson. 

1526 és 1711 között a magyar főnemesség és a Habsburg uralkodók kapcsolata 

változatos képet mutatott. A magyar főurak családi és személyes politikai világnézetüknek, 

ambícióiknak és hagyományaiknak megfelelően támogatták a király vagy az erdélyi 

fejedelmek hatalmi törekvéseit. A Habsburg kormányzattal szembeni feszültségek és 

elégedetlenségek pedig a „hosszú” 17. században számos alkalommal komoly felkelésekhez 

és belháborúkhoz vezettek (gondoljunk csak Bocskai, Bethlen, Thököly vagy Rákóczy 

nevével fémjelzett mozgalmakra). 1711 azonban mérföldkőnek tekinthető a Habsburg–

magyar kapcsolatok történetében, ugyanis a Rákóczi-felkelést lezáró szatmári béke révén 

sikerült a Magyar Királyság és Bécs közötti együttműködést új alapokra helyezni, ezáltal az 

ország hosszú távú belső békéjét megteremteni.3 VI. (magyar királyként III.) Károly 

komolyan vette a kompromisszumos szatmári béke pontjait, szakított a lipóti abszolutizmus 

módszereivel, és trónra lépésétől kezdve érezhetően megváltozott a kormányzat magyar 

ügyekkel szembeni politikája.4 Károly tudatosan törekedett a változtatásra, amelyről 

bizalmas tanácsadójával, a cseh udvari kancellárral, gróf Johann Wenzel Wratislaw von 

                                                 
1 A disszertációban a főnemesi rangokat (férfiaknál, nőknél egyaránt) a teljes név kiírásakor a korabeli 

titulatúrának megfelelően, a név előtt adjuk meg. 
2 Málnási, 1929, 35. 
3 A szatmári békéről és historiográfiai megítéléséről lásd (többek között): Bánkúti, 1981. R. Várkonyi, 2011/b; 

R. Várkonyi 2012. 
4 Károly politikai meggyőződéséről bővebben lásd: Kalmár, 2012/b. 
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Mitrowitzcal (1669–1712) 1711 tavaszán váltott levelei is tanúskodnak.5 Pedig Károly ekkor 

még spanyol örökségéért harcolt, Barcelonában tartózkodott, illetve a császári és magyar 

királyi koronázása előtt állt. Az uralkodó leveleiben arra a következtetésre jut, hogy a 

magyarokkal szembeni igazságtalanságokat fel kell számolni, és nem szabad a 

kormányzatnak okot adnia egy újabb felkelésre, ennek elérése érdekében békés módszerek 

alkalmazásával, reformok bevezetésével mindent el kell követni. Ezt a célt szolgálta a 

magyar főnemesek címekkel való kitüntetése, tehát az osztrák–cseh arisztokráciával való 

azonos szintre hozása és szimbolikus elismerése is. 

A Habsburg elődök hibáiról, és a magyarokkal (főnemesekkel) folytatandó helyes 

politikai bánásmódról hasonlóan vélekedett Mária Terézia is, aki e tekintetben az apja által 

megkezdett úton kívánt haladni. „Különösen Magyarország érezte ezt, amelyet állandó 

elnyomásban próbáltak tartani és amely nemzet minden szolgálatból ki volt zárva. Látványos 

ürügy volt ehhez, az ott jelentkező lázongások és felkelések egészen VI. Károly koráig. 

Azonban a méltányosság és a tiszta politika megköveteli, hogy csak a rühes juhok legyenek 

a nyájtól elkülönítve, ennélfogva mindazok, akik megszolgáltak a jutalmazásra, ne a 

méltatlanokhoz hasonló módon legyenek elmarasztalva, akiket viszont szükséges 

kishitűségbe és kétségbeesésbe juttatni.”6 Az 1765-ös szimbolikus korszakhatárt a téma 

nagyságán túl I. Ferenc császár halálát követően, Mária Terézia mély gyászával és II. József 

császár trónra lépésével az udvari kultúra átalakulása teszi indokolttá. A ceremoniális barokk 

udvari kultúra nagy mértékben egyszerűsödött, valamint a kormányzat hatalomhoz és 

társadalomhoz való viszonyát egyre inkább a felvilágosult abszolutizmus ideája jellemezte, 

ahogy azt ekkortól (többek között) Kosáry Domokos és H. Balázs Éva is feltételezte.7 

A vizsgált személyek körét a magyar főnemesek alkotják. A „magyar” alatt itt és a 

későbbiekben is a natio Hungaricahoz tartozó, a Szent Korona országaiból származókat 

értem, beleértem a magyar, a horvát és az erdélyi származású főrendeket is. Bár a 18. századi 

Habsburg Monarchiában még ilyen tág fogalomhasználat mellett sem problémamentes az 

arisztokraták kategorizálása, ugyanis több főnemesi család olyan szorosan integrálódott az 

osztrák–cseh arisztokrácia közé, tett szert inkolátusságra, birtokokra és futott be „külföldi” 

                                                 
5 Arneth, 1856, (különösen) 153–223. 
6 „Besonders haben die Hungarn solches empfunden, die man in einer allständigen Unterdruckung zu halten 

gesuchet auch sothane Nation von allen Diensten ausgeschlossen. Der scheinbare Vorwand ware darzu die 

daselbst fürgewaltete Unruhe und Rebellion usque ad tempus Caroli VI. Alleine die Billigkeit und reine 

Politique erheischet, die räudige Schafe von der Herde abzusondern, mithin jene, so eine Belohnung verdienen, 

nicht mit denen unwürdigen in gleicher Verdammnüss zu halten, wodurch notwendig diese in eine 

Kleinmütigkeit und Desparation versetzet werden müssen.” Kallbrunner, 1952, 46. 
7 Kosáry, 1983, 22.; H. Balázs, 1997, 3. 
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tartományokban karriert, hogy nemcsak az örökös tartományok főnemességétől nem könnyű 

elválasztani, hanem sokkal inkább magyar kötődése válik megkérdőjelezhetővé (de a 

pontosabb azonosítást célszerűbb a személyek, és nem a családok szintjén elvégezni). A 

magyar származású főrendi famíliák közül kettőt találtunk különösen problematikusnak: a 

Kollonichokat (Kolonič, Kollonitsch) és a Serényieket. A horvát származású, de később az 

osztrák rendekhez szorosan integrálódott (bécsi érseket is adó) Kollonich família tagjait a 

jelen vizsgálatból kihagytuk. Érdemes megjegyezni, hogy a bécsi Theresianum egy 1755-

ből származó diáknévsora is származásuk alapján az osztrák rendekhez sorolja be a 

Kollonichokat.8 Ellenben a magyar, illetve morva ágra szakadt és (különösen a magyar 

szakirodalomban) sokkal kevésbé ismert Serényi családot együtt kezeltük a kutatott magyar 

arisztokraták körével (részletesebb indoklást lásd a magyar udvari alkalmazottakról szóló 

fejezetben). Hasonlóan vitatható „nemzetiségi” pozíciót foglalnak el a nemzetközi 

arisztokrácia sorából kikerült feleségek, őket jelen kutatás során magyarnak (pontosabban 

mindkét náció tagjának) tekintettem (a velük kapcsolatos érvelést szintén lásd a fent 

megnevezett fejezetben). 

Az indigenák heterogén és még igen keveset kutatott csoportja9 azonban két okból is 

jelen dolgozat fókuszán kívül helyezkedik el: egyfelől a dolgozat célja a magyar főnemesek 

udvari integrációjának a vizsgálata (az indigenák pedig éppenséggel az „érem” másik oldalát 

képezték), másfelől pedig az indigenák magyar kötődésének a vizsgálata nehéz feladat, és 

csak személyenként lehetséges. Herceg Savoyai Jenő (1663–1736) 1715-ben kapott magyar 

indigenátust és birtokokat, azonban sem a kortársakban sem a kutatókban fel sem merült, 

hogy a jeles hadvezért magyarnak tartsák.10 Hasonló besorolás alá esik számos udvari 

főméltóság (például a Liechtenstein és a Harrach família több tagja), akik családi és 

személyes szolgálataik, lojalitásuk elismeréseként részesültek hasonló kiváltságban. 

Problematikusabb a helyzet az idegen tartományokból származó magyar főpapok 

megítélésével, azonban velük az utóbbi időben Joachim Bahlcke behatóan foglalkozott.11 A 

több generáció óta magyar területen élő, származási helyétől elszakadt, a magyar 

főnemességhez integrálódott indigena famíliák azonban meglátásunk szerint (ahogy 

                                                 
8 MNL OL P 86. Fasc. D. I. 101. Nr. 143. Olga Khavanovának köszönöm, hogy a névsorra felhívta a 

figyelmemet! 
9 Hiánypótló kezdeményezésnek tekinthető Szijártó István szervezte Az indigenák a magyar politikában, 16–

19. század – műhelykonferencia (2014. 09. 19.), amelynek előadásai a közeljövőben tanulmánykötet 

formájában is várhatóan meg fognak jelenni. 
10 Lásd: CIH 1715/XCCC. törvénycikket (online elérhető: 

http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=4519). 
11 Bahlcke, 2013. 
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általában a kortársak szerint is) a natio Hungarica teljes jogú (nemcsak formális értelemben 

vett) tagjának tekinthetőek. Például ilyenek a magukat Braunschweigből származtató 

(korompai) Brunszvikok is, akik már a 16. században is Magyarországon éltek, azonban a 

jelen dolgozat főurai között mégsem találkozhatunk velük, mivel felemelkedésük és 

aktívabb bécsi jelenlétük a 18. század utolsó harmadára tehető (1775-ben kapnak grófi 

rangot).12 

A dolgozat központi problémája a főnemesség bécsi integrációjának a vizsgálata. Az 

integráció a szociológia sokat vitatott és rendszeresen újraértelmezett fogalma, amellyel 

Durkheimtől Parsonson át Habermasig számos meghatározó szerző foglalkozott.13 A jelen 

kutatás kérdésfelvetése nem szociológiai jellegű, a vizsgálat fókuszában a (tág értelemben 

vett) magyar elit bécsi jelenlétének és reprezentációjának a feltérképezése áll. A magyar 

arisztokraták udvari integrációját nem egysíkú folyamatnak tekintjük, amelynek során 

bizonyos főnemesi famíliák egyre több időt kezdtek Bécsben tölteni, és amely alapján 

rangsorolni lehetne, hogy az egyes főurak vagy családjuk mennyire integrálódott a 

császárvárosba. Az újabb történeti kutatás szerint az arisztokrácia udvari jelenléte nem 

jelentette azt, hogy az adott főurak kizárólag csak az udvarban tartózkodtak volna és saját 

birtokaiktól, vagy a regionális politikai közélettől elszakadtak volna.14 Hanem az udvari 

integráció a többség számára többé-kevésbé rendszeres, de csupán időszakos udvari, 

fővárosi jelenlétet jelentett. 

Az udvari integráció fontos eszköze volt a rezidenciavárosban való palota vagy lakás 

fenntartása, bécsi székhelyű kormányzati vagy udvari hivatal viselése, udvari címek, lovag 

és érdemrendek elnyerése, az udvari műveltségideál elsajátítása, udvari ceremóniákon és 

mulatságokon való részvétel vagy az udvarban rendszeresen jelen lévő arisztokratákkal való 

szoros kapcsolat kiépítése. A magyar főnemesek esetében az udvari integráció és az osztrák–

cseh arisztokráciához való integráció igen szoros összefüggésben állt egymással. A 

disszertációban arra a kérdésre keressük a választ, hogy a vizsgált időintervallumban a 

magyar főnemesek mennyire játszottak aktív szerepet a császárváros udvari életében, miként 

tudtak beilleszkedni és érvényesülni a német, osztrák, cseh, olasz, spanyol, francia (és még 

számos nációt felsorolhatnánk) arisztokrata között. Ezen kérdésre való válaszkeresés során 

különleges figyelmet fordítunk a magyar rendek udvari reprezentációjának a vizsgálatára. 

Ugyanis mint látni fogjuk a kora újkorban a ceremóniák és rítusok különleges jelentőséggel 

                                                 
12 Nagy, II. 1858, 241. 
13 Az integráció fogalmának szociológiai értelmezéseiről lásd: Bocz, 2002. 
14 Asch, 2005. 
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bírtak, ennek megfelelően a magyar arisztokraták nyilvános jelenléte a különféle udvari 

ceremóniák során is szimbolikus jelentést hordozott magában. A magyar főrendek számos 

ünnepségen való részvétele nemcsak az adott főnemesek udvari megbecsültségét és 

kapcsolatait minősítette, hanem a Habsburg uralkodók és a Magyar Királyság közjogi 

kapcsolatát is tükrözte. 

A magyar főrendek nagy számban, különböző életkorban és céllal tartózkodtak a 

császárvárosban, amelynek vizsgálatára számos megközelítési mód és narratíva kínálkozik 

a kutató számára. Lehetne egy tipikusnak tételezett életúton keresztül az egész korszakot, és 

a történeti kontextust bemutatni, vagy egy, akár több főnemesi család több generáción 

átívelő udvari integrációját felvázolni. Szintén érdekes eredménnyel kecsegtetne korszakunk 

magyar arisztokratáinak a külföldi főrendűekkel kötött házasságait górcső alá venni (akik 

sok esetben a császárvárosban ismerkedtek meg), vagy az alsó-ausztriai magyar inkolátusok 

karrierútjait elemezni, esetleg a császárvárosban hivatallal bíró főrendeket (mint a magyar 

és az erdélyi udvari kancellárok, testőrparancsnokok) pályafutását megvizsgálni, vagy a 

magyar főnemesek udvari ceremóniákon való jelenlétét és szerepét kutatni. Mindegyik 

lehetőség közelebb vinne célunkhoz, egy adott szempontból mély rálátásunk lenne az udvari 

integráció működési folyamatára, azonban mindegyik esetben hiányos képet kapnánk a 

magyar főnemesség egészére vonatkozóan. Ezért úgy véltem (átfogó kutatási előzmények 

hiányában), hogy célszerű teljesebb körű, a magyar arisztokraták bécsi jelenlétét minél több 

forráscsoportban megvizsgáló általános kutatás elvégzése. Természetesen egy ilyen 

vizsgálat a részletgazdag ábrázolásra való törekvés ellenére is szükségszerűen hiányos 

marad, ugyanis öt évtizeden keresztül nem lehet minden magyar főnemes bécsi 

tevékenységét és jelenlétét nyomon követni, azonban ez nem is lehet, és nem is volt a 

dolgozat célja. 

A disszertáció három tematikus egységben járja körül az integráció problémakörét: 

Az udvari integráció színterei című részben az integráció két fontos lehetőségét (az 

udvartartás magyar főnemesi alkalmazottait és a császárvárosban tanuló főrendű diákokat) 

mutatja be.15 A Rang és ceremónia című részben a magyar arisztokraták udvari 

reprezentációs lehetőségeit és a ranghierarchiában elfoglalt szerepét járjuk körül. A 

kapcsolódó harmadik tematikus egység a magyar főnemesek jelentőségét, megítélését a 

kortárs szerzők (az újság- és naplóírók) szemszögéből vonja górcső alá. Tehát a magyar 

arisztokraták udvari tevékenységéről alapvetően egy felül- (és a kortárs vélemények révén, 

                                                 
15 A dolgozat későbbi, könyvformátumú változatában itt lesz szó az integráció térbeli vonatkozásairól, a 

császárvárosi lakáskultúráról is, azonban e problémakör a disszertációból kimarad. 
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részben) oldalnézeti képet fogunk kapni. Továbbá a három tematikus egység előtt egy 

általános udvartörténeti fejezet kapott helyet, amely a kora újkori udvari nemesség 

eszményét mutatja be. A disszertáció tehát nem kronologikus (bár a két uralkodó, Károly 

császár és Mária Terézia regnálása közötti különbségekre igyekszik reflektálni), hanem 

tematikus rendező elv alapján dolgozza fel a vizsgált problémákat, több témát azonban nem 

önállóan tárgyaltunk (mint a házasságok vagy a Bécsi Magyar Nemesi Testőrség 

intézménye), hanem a problémaorientált fejezetek részeként. 

A minél teljesebb kép megrajzolására való törekvés ellenére is le kellett mondanunk 

bizonyos témák bemutatásáról, amelyek úgy véltük, hogy terjedelmük és komplexitásuk 

miatt túlnyúlnak a disszertáció keretein. Ilyen az Erdélyi és a Magyar Udvari Kancellária 

témaköre, amelyek szerepe és működése csak részben áll átfedésben a főúri udvari integráció 

problémakörével.16 A jelen kutatás fókuszában az udvar bécsi működése állt, azonban 

számos jelentős udvari szertartásra (amelyeken a magyar arisztokraták is részt vettek) a 

fővároson kívül került sor, például a császárkoronázásokra (korszakunkban) Frankfurtban, a 

magyar királykoronázásra Pozsonyban, a cseh királyi koronázásra pedig Prágában, hogy 

csak a legfontosabbakat említsük, azonban ezek vizsgálata önálló tanulmányokat igényel. 

Úgy véljük, hogy (az előbbiekhez hasonlóan) szintén önálló kutatás tárgyát kell hogy 

képezze az alsó–ausztriai rendek bécsi hódolásán (Erbhuldigung) – ugyanis az osztrák 

főherceget nem koronázták – részt vett magyar főrendek és inkolátusok vizsgálata. 

A téma szerteágazósága ellenére törekedtünk arra, hogy egységes és minél kevesebb 

ismétlést tartalmazó művet készítsünk, azonban nem könnyű feladat azonos narratívába 

foglalni az egymáshoz sokszor csak lazán illeszkedő fejezeteket. Mivel a disszertáció nem 

egy egységes forráscsoportra épül, hanem igen különböző – a ceremoniális iratoktól, a 

naplóbejegyzéseken és matrikulákon át az újsághírekig – forrásokat dolgoz fel, ezért ezek 

bemutatására a kapcsolódó fejezetekben kerül sor. Fontosnak tartottuk a résztémakörök 

jelentőségének az önálló felvázolását, valamint az adott fejezetek végén a 

részeredményekből származó konklúziók (német monográfiákban Zwischenresümee) 

levonását (kockáztatva ezáltal a tanulmánykötet–szerkezet vádját). Törekedtünk a 

disszertáció elkészítése során arra, hogy minél jobban felhasználjuk a társtudományok 

(kiváltképp az irodalom- és a művészettörténet) kapcsolódó eredményeit, illetve arra, hogy 

a magyar arisztokraták udvari működésének a bemutatását minél inkább a cseh–osztrák 

arisztokratákkal való összehasonlításban (vagy viszonyításban) tegyük meg. A dolgozat 

                                                 
16 A kancellária átfogó bemutatása hamarosan Fazekas István tollából várható. 
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függelékében pedig igyekeztünk minél több olyan adatot közreadni, amely a további 

kutatásokat (elsősorban a főnemesi biográfiák elkészítőit) segíthetik. 

 

2. Kutatási előzmények és értékítéletek 

 

Már sokan megállapították, hogy a történelem nem objektíven megismerhető valóság, 

hanem értelmezéseink révén létrejövő, folyamatosan változó konstrukció. Ez a nézet 

kiválóan alkalmazható a 19–20. századi európai történetírás uralkodói udvarokról és az 

udvari társadalomról megfogalmazott értelmezéseire és értékítéleteire. A következőkben a 

témánk szempontjából releváns historiográfiai változásokat tekintjük át röviden: kezdve a 

meghatározó nyugat-európai szerzőktől a bécsi udvar historiográfiáján át a magyar 

történetírás eredményeiig. 

 

a) Nyugat-európai tendenciák 

 

Jacob Burckhardt 1860-ban megjelent A reneszánsz Itáliában című nagyhatású művében 

felhívta a figyelmet az udvarok és az udvari ünnepségek kultúrtörténeti jelentőségére, 

azonban a korszak történészeinek érdeklődését az udvar problémaköre jellemzően 

elkerülte.17 A 19–20. század fordulójáig a történeti kutatás az uralkodói udvarokra csupán 

mint kormányzati központokra tekintett, és a politikatörténeti művek általában csak röviden 

(jellemzően morális lekicsinyléssel) emlékeztek meg róluk. A szociológusok közül azonban 

többen egyre komplexebb, önálló vizsgálatokra is érdemes problémát láttak az európai 

udvarokban. Thorsten Veblen amerikai szociológus The Theory of the Leisure Class című 

1899-ben kiadott művében fejtette ki a mára már elhíresült „hivalkodó fogyasztás” 

(„conspicuous consumption”) elméletét, amely szerint a felsőbb társadalmi osztályok az 

alattuk lévőktől – a sokszor már irracionálisnak tűnő kiadásokat jelentő – fogyasztási cikkek 

és életmód révén különböztetik meg magukat.18  Werner Sombart – akit a kapitalizmus 

kialakulása és működése foglalkoztatott – 1913-ban megjelent Luxus und Kapitalismus című 

művében az udvarokat mint a luxuskiadások centrumait közelítette meg, amelyek 

elemzéséből arra a következtetésre jutott, hogy a luxusipar fellendülése nagyban elősegítette 

a kapitalizmus fejlődését.19 Max Weber azonban elutasította ezt a nézetet ő a protestáns 

                                                 
17 Burckhardt, 1860, 355–435. 
18 Veblen, 1915, 68–101. 
19 Sombart, 1922, (többek között) 77–94. 
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etikában látta a kapitalizmus motorját, az udvarok működésében pusztán ésszerűtlen 

költekezést látott.20 

Az udvarkutatás történetének fontos fordulópontja az 1960-as évekre tehető, ekkor több 

olyan alapmű látott napvilágot, amely további vizsgálódásra ösztönözte a kutatókat (és nem 

csak a történészeket). 1959-ben jelent meg Richard Alewyn irodalomtörténész Das grosse 

Welttheater címet viselő műve, amelyben a szerző önálló problémaként tárgyalja és 

értelmezi a barokk kor udvari ünnepségeit, szokásait és színjátszását.21 1960-ban került 

kiadásra Hans-Georg Gadamer Igazság és módszer című nagyhatású filozófiai 

hermeneutikai kötete, amelynek ugyan nem az udvari kultúra képezi a központi problémáját, 

azonban a szerző számos tudományág képviselőjének a figyelmét hívta fel a reprezentáció 

fogalmának (amely értelmezésében egyszerre jelent képviselést és jelenvalóvá tételt) 

jelentőségére.22 A következő, sokat idézett és vitatott munka Jürgen Habermas 1962-ben 

napvilágot látott A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása című könyve..23 A 

szociológus újabb inspirációt adott az udvarkutatás számára a reprezentatív nyilvánosság 

(vagy a reprezentatív és polgári nyilvánosság közötti feszültség) gondolatával, amely szerint 

a rendi társadalomban az uralkodó és a nemesség szükségszerűen rá vannak utalva a 

nyilvános megmutatkozásra, arra, hogy hatalmukat az alacsonyabb rangúak előtt kifejezésre 

juttassa. Az udvarkutatás egyik legmeghatározóbb alakja Norbert Elias szociológus, akinek 

a nevéhez két alapmű kötődik – az 1933-ban megírt, de az emigrációja miatt csak 1969-ben 

kiadott, Az udvari társadalom,24 valamint az először 1939-ben kiadott, azonban nagyobb 

figyelmet és elismerést csak a második, javított és bővített 1969-es kiadás után kapó A 

civilizáció folyamata című könyv.25 A szerző szerint: „Egy olyan társadalomban, amelyben 

minden, egy emberhez tartozó formának társadalmi reprezentációs értéke van, a felső 

rétegek presztízs- és reprezentációs kiadása olyan szükségesség, amely alól senki sem 

vonhatja ki magát. E kiadások a társadalmi helyzet fenntartásának nélkülözhetetlen eszközét 

alkotják, különösen ha státus- és presztízsesélyekért folyó szüntelen harc tart feszültségben 

                                                 
20 Müller, 2004, 93. 
21 Alewyn, 1959. 
22 Gadamer, 2003, 171–185.; különösen 184. „Tehát a szimbólum nemcsak utal, hanem be is mutat, mert 

képvisel. Képviselni pedig annyi, mint jelenvalóvá tenni valamit, ami nincs jelen. Így képvisel a szimbólum is, 

amikor reprezentál, azaz közvetlenül jelenvalóvá tesz valamit. Maga a szimbólum csak azért részesül abban a 

tiszteletben, mely az általa szimbolizáltat megilleti, mert annak a jelenlétét mutatja meg, amit képvisel. A 

szimbólumok, például a vallási szimbólum, a zászló, az egyenruha olyannyira képviselik a tisztelet tárgyát, 

hogy az jelen van bennük.” A disszertációban ezen deffiníciónak és a kora újkori ceremóniaelméletnek 

megfelelően fogjuk használni a reprezentáció fogalmát. 
23 Habermas, 1993. 
24 Elias, 2005. 
25 Elias, 2004. 
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minden érintettet, ahogy ez az udvari társadalomban ténylegesen van.”26 Elias komoly 

inspirációt adott a későbbi kutatások számára, többek között a nemesség udvari 

domesztikációjának elméletével, amely szerint az uralkodók (kiváltképp XIV. Lajos) 

tudatosan csábította az udvarába, „háziasította” a nemességet, ahol az udvari etikett révén 

„megszelídült” és észrevétlenül feladta az uralkodótól független hatalmi státuszát. Ez a nézet 

azonban mára már több okból tarthatatlanná vált, többek között az uralkodó (manipulatív) 

hatalma közel sem volt olyan centralizált és korlátlan, ahogy Elias feltételezte, valamint 

bebizonyosodott, hogy a legtöbb esetben a nemesség nem hagyta ott teljesen vidéki birtokait 

és nem adta fel regionális hatalmát.27 Elias modelljét a szociológia és a történettudomány 

felől is számos támadás érte, azonban a szerző kutatásösztönző hatása 

megkérdőjelezhetetlen, illetve megkötésekkel még ma is számos nézete helytállónak 

tekinthető. 

Az udvarok iránti érdeklődést az abszolutizmuskutatás is növelte. Az abszolutizmus 

sokat vitatott és mára már alig használt fogalmát 1847-ben megjelent cikkében Wilhelm 

Roscher (gazdaság)történész vezette be a politikai gondolkodás szótárába, aki 

megkülönböztetett konfesszionális, udvari és felvilágosult abszolutizmust, a kapcsolódó 

kutatások azonban csak a 20. században élénkültek meg.28 A 17–18. századi német fejedelmi 

udvarok abszolutizmuskutatás felőli feldolgozását írta meg báró Jürgen von Kruedener Die 

Rolle des Hofes im Absolutismus című 1973-ban megjelent monográfiájában.29 Kruedenert 

elsősorban a fejedelmi hatalomgyakorlás szimbolikus eszközei érdekelték, ebből a 

szempontból vonta górcső alá az uralkodói rezidenciák működését. A szerző a fejedelmi 

reprezentáció három funkcióját tartotta különösen fontosnak: a kultuszteremtést 

(Kultisierung), a karizmatikus imázs építést (Charismatisierung) és a távolságtartást 

(Distanzierung). 

Az udvarokkal kapcsolatos különféle problémákat nemcsak a szociológusok és a 

történészek kutatták, hanem a barokk udvarok igen sokrétű művészetpártolása miatt a 

művészet- és irodalomtörténészek is. A társtudományok közötti párbeszéd érvényesült az 

1986-ban a Göttingeni Tudományos Akadémián életre hívott Residenzen-Kommission der 

Akademie der Wissenschaften in Göttingen nevű bizottság támogatotta kutatásokban és az 

                                                 
26 Elias, 2005. 81. 
27 Elias modelljének a kritikáját lásd (mások mellett): Duindam, 1995; Asch, 2005. 
28 Roscher, 1847. 
29 Kruedener, 1973. 
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általa összehívott konferenciákon és kiadott publikációkban is.30 Az udvar- és 

reprezentációtörténeti kutatások az 1990-es években újabb lendületet kaptak, ami szoros 

összefüggésben állt az új kultúrtörténeti iskola (new cultural history, neue Kulturgeschichte) 

megerősödésével.31 Angliában ezen iskola egyik legjelesebb képviselőjének Peter Burke 

tekinthető, aki számos kapcsolódó tanulmány és monográfia szerzője, azonban témánk 

szempontjából a legrelevánsabb The Fabrication of Louis XIV című 1992-ben megjelent 

könyve, amelyben a Napkirály imázsépítését és reprezentációjának változását igen alapos 

elemzés alá vonta és újraértelmezte.32 Az angol udvartörténeti kutatásokat nagyban 

ösztönözte és irányította a Londonban 1995-ben életre hívott Society for Court Studies 

elnevezésű szakmai társaság. Az angol kutatók sorából nem szabad kifelejteni Timothy 

(Charles William) Blanning nevét, aki számos tanulmányt és több monográfiát írt a német 

felvilágosult abszolutista uralkodókról. Főműve a 2002-ben kiadott The Culture of Power 

and the Power of Culture című monográfia, amelyben kultúrtörténeti kontextusban értelmezi 

az európai történelem 1660 és 1789 közötti változását, és igen szemléletesen mutatja be az 

udvari kultúra átalakulását (újraértelmezve Habermas modelljét).33 Az új kultúrtörténeti 

iskola Németországban van jelen a legerősebben, és a kora újkor területén a münsteri 

egyetem professzorasszonya, Barbara Stollberg-Rilinger a legprominensebb képviselője. 

Stollberg-Rilinger az utóbbi két-három évtizedben igen sokat tett a reprezentációtörténeti 

módszer fejlesztéséért, iskolateremtő kezdeményezése a „politika kultúrtörténetének” a 

kutatása, amelyet írásaiban a Német-római Birodalom hatalmi szimbólumrendszerének 

vizsgálatán keresztül mutatott be.34 Stollberg-Rilinger reprezentációtörténeti módszertana a 

jelen dolgozat megközelítésmódját is nagyban befolyásolta. Francia nyelvterületen az 

udvartörténeti kutatás központi szervezetének a 2006-ban életre hívott Centre de recherche 

du château de Versailles tekinthető. 

A reprezentációtörténeti megközelítésmód alkalmazása az utóbbi évtizedekben a 

történettudományokban általánosan bevett módszerré vált, amellyel nemcsak az uralkodói 

udvarokat vizsgálják a kutatók, hanem a diplomáciatörténettől a társadalmi elitkutatásig 

számos területen jól felhasználható irányzatnak bizonyult. Az elmúlt évtizedben pedig az 

udvar- és reprezentációtörténeti kutatás számos új kérdésfelvetés mentén indult el, például 

                                                 
30 A bizottság tevékenységéről lásd: http://resikom.adw-goettingen.gwdg.de/index.php (Utolsó elérés 

időpontja: 2016. 01. 14.). 
31 Az új kultúrtörténeti iskoláról lásd bővebben: Forgó, 2012. 
32 Burke, 1992. 
33 Blanning, 2002. 
34 Itt csak a szerző két fontosabb és témánk szempontjából legrelevánsabb írását említjük meg: Stollberg-

Rilinger, 1997.; Uő., 2008. 

http://resikom.adw-goettingen.gwdg.de/index.php
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az udvar kommunikációs térként való megközelítése mentén, amelyben a ceremóniák és 

rítusok a társadalmi kommunikáció eszközei (itt Rudolf Schlögl munkásságát kell 

kiemelni),35 vagy sok lehetőséget magában rejtő irányzat az udvarok irodalmi 

nyilvánosságának, sajtótermékeken és nyomtatványokon keresztüli kommunikációjának a 

vizsgálata (amellyel kapcsolatban Volker Bauerről kell megemlékeznünk).36 

 

b) A bécsi udvar historiográfiája 

 

 A versailles-i udvar mellett a kora újkori bécsi császári-királyi udvar foglalkoztatja 

leginkább a reprezentációtörténettel foglalkozó kutatókat. A 19–20. század fordulójától 

számítva könyvtárnyi cikk, tanulmány, monográfia és forráskiadás látott napvilágot, 

azonban rövid áttekintésünk csak a témánkhoz kapcsolódó közvetlen előzményekre 

korlátozódhat.37 Ha egyszerű kronologikusséma alapján szeretnénk kategorizálni a bécsi 

udvarral kapcsolatos történeti munkákat, akkor három korszakot különböztethetünk meg: a 

19–20. század fordulóját, a 20. század közepét (kimondottan az 1950-es éveket), valamint 

az 1979–1980 utáni időszakot. 

 A 18. századi császárvárosi udvar első kutatójának a kiváló osztrák pozitivista 

történész, Alfred von Arneth tekinthető, aki ugyan nem par excellence udvarkutatást végzett, 

hanem a 18. századi Habsburg kormányzattörténet egyfajta totális feldolgozására törekedett, 

amelynek keretében olyan alapkutatásokat végzett, amelyeket még ma is gyakran idéz a 

szakirodalom. Arneth fáradhatatlan munkásságának az áttekintésére itt nincs lehetőség, 

azonban legfontosabb és dolgozatunkban is idézett munkáinak a következők tekinthetőek: 

háromkötetes 1858-ben kiadott Savoyai Jenő-életrajza,38 1863 és 1879 között elkészített 

tízkötetes Mária Terézia-biográfiája,39 valamint az 1860-as években több különböző 

kötetben közreadott Mária Terézia és gyermekeinek levelezését feldolgozó forráskiadása.40 

Ezen művek mindegyikének megkerülhetetlen történeti kontextusát képezi az uralkodói 

udvar, amellyel kapcsolatban alapvető jelentőségű információkat találhatunk bennük. 

 Arneth munkásságát követően a 20. század fordulója utáni két évtizedben születtek 

az udvar problémakörét érintő – ma is használatban lévő – művek, amelyek közös jellemzője 

az intézménytörténeti megközelítésmód. Itt (többek között) Ferdinand Menčík 1899-ben 

                                                 
35 Schlögl, 2004. 
36 Volker Bauer több művét a bécsi sajtóról szóló fejezetben idézzük. 
37 A bécsi udvarról szóló történeti művek részletesebb áttekintését lásd: Wührer, 2009. 
38 Arneth, 1858–1864. 
39 Arneth, 1863–1879. 
40 Ezek közül az egyik legfontosabb: Arneth, 1881. 
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megjelent hosszú tanulmányára gondolunk, amelyben a szerző elsőként vonja górcső alá 

kora újkori a császári udvartartás szerkezetét, és ad közre kapcsolódó forrásokat.41 Ma is 

használatbanlévő alapműnek tekinthető Thomas Fellner és Heinrich Kretschmayr 

nagyszabású osztrák kormányzattörténeti műve, amely az 1749-es hivatali átszervezés előtti 

évekből számos – jelen dolgozat számára is érdekes – udvari intézmény és tanácsadó testület 

történetét dolgozta fel.42 Eduard Strobl tollából 1908-ban született monográfia a császári 

Főudvari Marsall Hivataláról (Obersthofmarschallamt),43 Albert Hübl pedig 1912-ben 

önálló feldolgozást írt a császári nemesi apródokról (Edelknaben).44 A korabeli 

intézménytörténethez hasonló pozitivista szellemben írt adatgazdag (kevés elemzést vagy 

következtetést tartalmazó) művet Cölestin Wolfsgruber 1905-ben a Hofburg kápolnájáról és 

a Habsburg uralkodók liturgikus életéről.45 Két évvel később, 1907-ben pedig kiadásra került 

Khevenhüller főudvarmester (róla később még részletesen lesz szó) nyolc kötetbe 

szerkesztett naplójának az első kötete Hans Schlitter (és gróf Rudolf von Khevenhüller-

Metsch) szerkesztésében, amely a Mária Terézia regnálása alatti udvar széleskörűen 

felhasználható forrása.46 Végül, még ezen historiográfiai korszakot tárgyalva, meg kell 

emlékeznünk Ivan Žolger jogtörténész Der Hofstaat des Hauses Österreich című 1917-ben 

kiadott monográfiájáról, amely a bécsi udvar intézménytörténetének első átfogó 

feldolgozása.47 A felsorolt művek értékét növeli, hogy ezek még az I. és a II. világháború 

előtt íródtak, és szerzőik még számos olyan forrást tudtak feldolgozni, amelyek mára már 

eltűntek vagy megsemmisültek. 

 Témánk és az osztrák udvarkutatás következő historiográfiai korszakának a 1950-es 

évek tekinthető, ugyanis a Žolger műve utáni bő három évtizedben, nem számítottak divatos 

témának az udvarral kapcsolatos kérdésfelvetések. A korábbi korszakból egyedül Josef 

Kallbrunner és Ernestine Waniek munkásságát tudnánk kiemelni, akik hivataltörténeti 

kontextusban próbálták értelmezni a 18. században az udvar által biztosított hivatali 

lakásviszonyokat (Hofquartier).48 Az 1950-es évek az udvarkutatásban nem tekinthető 

kiemelkedő időszaknak – mint már szó volt róla az 1960-as években a reprezentáció és a 

                                                 
41 Menčík, 1899. 
42 Fellner – Kretschmayr, 1907. 
43 Strobl, 1908. Az Obersthofmarschall fogalmának pontos fordítását a főudvari marsallban és nem az udvari 

főmarsallban látjuk, a 19. századi magyar terminológia is ezt a fordítást használta, erről lásd: VU 1858. 08. 29. 

(A trónörökös születése és keresztelése c. cikk.) 
44 Hübl, 1912. 
45 Wolfsgruber, 1905. 
46 Khevenhüller, 1907–1917. 
47 Žolger, 1917. 
48 Kallbrunner, 1925.; Uő., 1926.; Waniek, 1931. 
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nyilvánosság fogalma fog új lendületet adni kapcsolódó kutatásoknak –, azonban a megelőző 

és a következő két évtizedhez képest több udvartörténeti mű lát napvilágot. 1949-ben védte 

meg a bécsi egyetemen Wilhelm Rausch, Károly császár udvari utazásairól írt 

disszertációját.49 1950-ben Hugo Hantsch kiadta Saint-Saphorin brit követ VI. Károly 

udvaráról szóló három követjelentését, amelyek felhívták a figyelmet az udvari pártok és 

intrikák (kül)politikai döntéshozást befolyásoló jelentőségére.50 1954-ben védte meg a bécsi 

egyetemen (kiadatlan) doktori disszertációját Rosina Topka, amely Károly császár 

udvar(tartás)át igyekezett első sorban intézménytörténeti szempontból górcső alá vonni.51 

Hans Leo Mikoletzky nevéhez két kapcsolódó tanulmány is kötődik: 1952-es írásában 

Károly császár udvari utazásait kutatta, 1956-ban megjelent tanulmányában pedig kiváló 

elemzést adott a 18. századi Habsburg udvarról és udvartartásról.52  Két évvel később 

Alphons Lhotsky vizsgálta meg alaposan VI. Károly bécsi udvarát, és benne a főnemesség 

hatalmi megoszlását (az uralkodó Spanyolországból való hazatérése utáni) első két évben.53 

Felsorolásunkban még egy szerzőt kell feltétlenül megemlítenünk, mégpedig Max 

Braubachot, akinek munkássága számos ponton kapcsolódik a 18. századi császárvárosi 

udvarhoz. 1939-ben kiadott egy 1735-ből származó Károly császár udvaráról szóló 

szatirikus leírást, amely görbe tükörként érdekes udvartörténeti forrásnak számít.54 1952-ben 

jelent meg Braubach nagyszabású, 18. századi diplomáciatörténeti monográfiája, amelynek 

császárvárosi udvarhoz kapcsolódó reprezentációtörténeti vonatkozásai is vannak.55 1963 és 

1965 között adta ki ötkötetes Savoyai Jenő-biográfiáját, amely életút értelmezése nem 

lehetséges az udvartörténeti kontextus alapos ismertetése nélkül.56 

 A következő másfél-két évtizedben a császárvárosi udvar vizsgálata újból a kutatás 

perifériájára került. Az 1960-as évek első feléből csak néhány fontosabb művet tudnánk 

megnevezni például: Astrid Schönberger Khevenhüller főudvarmesterről és Monika 

Kollreider Mária Terézia udvari utazásairól írt (kiadatlan) disszertációját,57 vagy Theo 

Gheling Saint-Saphorin brit követ bécsi udvari tevékenységéről, meglátásairól szóló 

monográfiáját.58 A kutatás az 1979–1980-as években kapott újabb lendületet, amely a mai 

                                                 
49 Rausch, 1949. 
50 Hantsch, 1950. 
51 Topka, 1954. 
52 Mikoletzky, 1952.; Uő., 1956. 
53 Lhotsky, 1958. 
54 Braubach, 1939. 
55 Braubach, 1952. 
56 Braubach, 1963–1965. 
57 Schönberger, 1963.; Kollreider, 1965. 
58 Gehling, 1964. 
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napig tart, és ebben az időszakban születtek/születnek témánkhoz kapcsolódó művek a 

legnagyobb számban, amelyeknek csak vázlatos áttekintését adhatjuk. Egy alaposabb 

vizsgálat során természetesen az 1979 és 2015 közötti korszakot is több alkategóriába 

kellene sorolni, azonban mi csak a kutatás főbb állomásai alapján kíséreltünk meg egy 

egyszerű osztályzást bevezetni. 1979-ben Elisabeth Kovács hosszabb és igen újszerű 

tanulmányt készített a bécsi udvar 18. századi egyházi ceremóniáinak sokrétű (részben 

mentalitástörténeti) elemzésére, és a szerző udvari papok és Habsburg vallásgyakorlat iránti 

(nem beszélve a valláspolitikáról) érdeklődése a későbbiekben is megmaradt.59 1980-ban 

Hubert Christian Ehalt – az eliasi modellt alkalmazva – önálló monográfiát írt a 17–18. 

századi császárvárosi udvar működéséről, amellyel eredményesen hívta fel a kutatás 

figyelmét az udvar komplexitására és vizsgálatának történeti jelentőségére.60 A 

művészettörténeti kutatás szempontjából megkerülhetetlen művet adott ki 1981-ben (két 

kötetben) Franz Matsche, aki részletesen körüljárta VI. Károly mecenatúráját, művészeti 

reprezentációját és a Kaiserstil tudatos, imázsépítő programját.61 Az udvartörténeti kutatás 

fellendülését ösztönözte Mária Terézia halálának kétszázadik évfordulója is nagyban 

segítette, amelynek kapcsán több monográfiát és tanulmánykötetet adtak ki, amelyek 

különböző részletességgel érintik az udvar problémakörét is.62 

 Az 1980–1990-es évektől kezdve – a nemzetközi tendenciákhoz illeszkedve – a bécsi 

udvar kutatása igen kedvelt témakörré vált a történeti tudományokban. John Philip Spielman 

1993-ban megjelent monográfiájában az udvar és a város kapcsolatát vizsgálta meg 1600 és 

1740 között.63 A Béccsel foglalkozó várostörténeti kutatást pedig (már Spielman előtt is) 

szükségszerűen foglalkoztatta a Habsburg udvar és az udvari társadalom problémaköre, 

gondolunk itt (többek között) Elisabeth Lichtenberger, Péter Csendes vagy Ferdinand Oppl 

munkásságára. Az elmúlt évtizedekben a művészettörténeti kutatás is igen sokrétűen 

foglalkozott a Habsburg uralkodók reprezentációjával és az udvari mecenatúra 

problémakörével, gondolunk itt (mások mellett) Helmut Lorenz, Friedrich Polleroß vagy 

Christian Benedik műveire.64 Ugyan a konfesszionalizáció kutatása főként a 16–17. századra 

jellemző, azonban az udvari vallásgyakorlatot, karrier és vallás kapcsolatát vagy a 

kormányzat valláspolitikáját a 18. századdal foglalkozók is szívesen kutatják, jelen dolgozat 

                                                 
59 Kovács, 1979. 
60 Ehalt, 1980. 
61 Matsche, 1981. 
62 Itt csak néhány kapcsolódó kötetre utalnánk: Koschatzky, 1980.; Mraz-Schlag, 1980.; Mraz, 1979. 
63 Spielman, 1993. 
64 A művészettörténeti kutatás áttekintésére nem vállalkoznánk, azonban az említett szerzők több művét lásd a 

bibliográfiában. 
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szempontjából a legrelevánsabb mű Ines Peper monográfiája.65 Az uralkodók személyét, 

tevékenységét kutató történészek is részletesen megemlékeznek monográfiáikban a korabeli 

bécsi udvar reprezentációtörténeti kontextusáról, itt elsősorban Derek Beales, Helmut 

Reinalter és Renate Zedinger műveire kell utalnunk.66 Az udvari karriert befutó főnemesek 

vagy művészek újabb biográfiai is általában hangsúlyosan kezelik az udvar „reprezentatív 

nyilvánosságát”, de ezen szerteágazó művek áttekintése messze vinne minket eredeti 

témánktól. A zenével és a zene kultúrtörténetével foglalkozó kutatók számára is gazdag 

vizsgálódási területet jelent a 18. századi Bécs, benne az udvar, itt (többek között) Frank 

Huss műveire utalunk.67 A korabeli színháztörténet is elválaszthatatlan az udvar 

problémakörétől, amellyel kapcsolatban Andrea Sommer-Mathis nevét kell 

megemlítenünk.68 

A Habsburg udvari kultúra egyik legismertebb kutatójának Jeroen Duindam 

tekinthető (róla akár az előző alfejezetben is megemlékezhettünk volna). Az utrechti 

egyetem professzorának nevéhez számos konferencia- és tanulmánykötet kötődik, de a 

legfontosabb két műve az udvartörténet historiográfiájáról, megközelítésmódjairól, valamint 

a bécsi és a versailles-i udvar összehasonlító történetéről írt monográfiája.69 A főnemesség 

18. századi udvari integrációjával és karrierútjaival kapcsolatban Andreas Pečar és Ivo 

Cerman kutatásait kell kiemelnünk, amelyek fontos támpontul szolgáltak a jelen dolgozat 

létrejöttéhez.70 A főnemesi asszonyok és udvarhölgyek császárvárosi pályafutásának, 

szerepének a tág kontextusú értelmezésével Beatrix Bastl és Katrin Keller foglalkozott 

behatóan.71 A kutatás által igen kedvelt problémakörnek számít az udvari ceremóniák 

vizsgálata, amelynek reprezentációtörténeti vonatkozásait, a diplomáciatörténetet, érdem- és 

lovagrend-történet vagy a Habsburgokkal kapcsolatos „családi” ünnepek (temetések, 

esküvők, születésnapok stb.) számos kutató tette elemzése tárgyává. Az elmúlt évtizedek 

forráskiadványaiból kettőt emelnénk ki, elsőként gróf Karl von Zinzendorf (ötvenhat 

kötetes, franciául írt) naplójának 1776 és 1782 közötti részeinek négykötetes kiadását, amely 

Grete Klingenstein (valamint Eva Faber és Antonio Trampus) nevéhez kötődik, és amely mű 

politika- és művelődéstörténeti értéke megkérdőjelezhetetlen.72 Másodikként pedig a Martin 

                                                 
65 Peper, 2010. 
66 Beales, 1987; Reinalter, 1991; Zedinger, 2008. 
67 Huss, 2003 majd átdolgozott monografikus változatban Huss, 2008. 
68 Többek között: Sommer-Mathis, 1992. 
69 Duindam, 1995; Duindam, 2003. 
70 Pečar, 2003/a; Cerman, 2010. 
71 Bastl, 2000.; Keller, 2005/a 
72 Zinzendorf, 2009.  
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Scheutz vezette Personal und Organisation des Wiener Hofes im 18. Jahrhundert 

elnevezésű, 2011-ben életre hívott kutatócsoport munkájára utalnánk, amelynek célkitűzése 

a 18. századi Habsburg udvartartás teljes személyi állományának kiadása és elemzése.73 

Az utóbbi időben figyelemre méltóak Martin Scheutz és tanítványainak (többek 

között Irene Kubiska, Michael Pölzl, Stefan Seitschek, vagy Michael Maurer) a 17–18. 

századi bécsi udvarhoz kötődő kutatásai igen, akiknek fő vizsgálódási területe az udvari 

intézmények újszerű reprezentáció- és társadalomtörténeti kontextusban való értelmezése.74 

De a bécsi udvar története nemcsak az osztrák, vagy német kutatókat foglalkoztatja, hanem 

az egykori Habsburg Monarchia országaiból származó történészeket is (magyarokra 

részletesebben rátérünk), sőt Európa és a világ számos országának kutatói vizsgálják a 18. 

századi császárvárosi udvar összefüggéseit, például az egyik legújabb átfogó monográfia a 

francia Éric Hassler tollából született.75 Végül fontos megjegyeznünk, hogy rövid 

áttekintésünk számos meghatározó kutató nevét nem tartalmazta, akik a bécsi udvar 1711 

előtti történetével foglalkoztak, itt csak felsorolás szintjén hadd utaljunk Václav Bůžek, 

Robert J. Evans, Gernott Heiss, Mark Hengerer, Charles W. Ingrao, Katherine McCarthy, 

Petr Mat'a, Susanne Claudine Pils, Volker Press, Jutta Schumann, Stefan Sienell, Karl 

Vocelka, vagy Thomas Winkelbauer munkásságára. 

 

c) A magyar történettudomány eredményei és nézetei 

 

A 18. századi magyar főurak bécsi integrációjának részleteiről, mint már említettük, 

igen keveset tud a magyar történettudomány, azonban az utóbbi másfél évszázad 

professzionális történetírása, kiváltképp a nagy összegző művek nem hagyták figyelmen 

kívül az integráció folyamatát, sőt az alapkutatások hiánya ellenére is – a szerzők történeti-

politikai világnézeteiknek megfelelően– többnyire igen markáns véleményeket fogalmaztak 

meg róla.76 A sokáig inkább negatív, mint pozitív értékítéletek, úgy véljük leegyszerűsítve 

két tényezővel magyarázhatóak. Egyrészt azzal, hogy a 19. századi történészek számára az 

udvar komplex működésének vizsgálata az időbeli közelség, valamint a barokk udvari 

kultúra korabeli polgári ethosszal való összeegyeztethetetlensége miatt igen megnehezítette 

az objektivitásra törekvő értelmezést. Ugyanis sem a nacionalizmus, sem a liberalizmus 

                                                 
73 A kutatócsoport tevékenységének a rövid bemutatására még visszatérünk az udvari alkalmazottakról szóló 

fejezetben. 
74 A megnevezett szerzők több művét lásd a bibliográfiában. 
75 Hassler, 2013. 
76 Áttekintésünk elkészítésénél nagy hasznát vettük a következő kézikönyvnek: Romsics, 2011. 
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mércéjén keresztül nézve nem tűnt helyesnek sem az udvari kultúra, sem a magyar 

főnemesség udvari integrációja: előbbi számára az „elnemzetietlenedés”, utóbbi számára az 

anyagi források „elfecsérlése” miatt. 

Horváth Mihály 1873-ban kiadott átfogó történeti művében a következőket 

olvashatjuk: „De a hálabizonyítvánnyal Mária Terézia egyszersmind azon czélt is 

összekötötte, hogy a büszke urakat, nemeseket váraikból, hol kis-királyokként uralkodtak, 

kicsalja, a Bécsben lakásra szoktassa, az udvari fényt, mulatságokat velök megkedveltesse; 

miszerint aztán azoktól lelánczolva, állandólag az udvar körében telepedjenek le, s annak 

folytonos hatása alatt világnézletök, az élet javaira vonatkozó becsmértékök lassanként 

megváltozzék, nyelvök, viseletök, szokásaik erkölcseik tekintetében a német nemzetiséghez 

mindinkább simúlva, észrevétlenül politikai elveiket is megváltoztassák, átalakuljanak.”77 

Az 1848–1849-es szabadságharc miatt emigrációba kényszerült (de 1866-ban kegyelmet 

kapott és hazatért) egykori csanádi püspök a nacionalizmus szemszögéből értelmezte a 18. 

századi császárvárosi udvart, és a Habsburgok minden elitintegráló intézkedésére 

bizalmatlanul tekintett. Egy évvel korábban igen hasonló véleményt fogalmazott meg 

Ballagi Aladár irodalomtörténész a Bécsi Magyar Nemesi Testőrség irodalom- és 

művelődéstörténeti jelentőségéről készített könyvében.78 Ballagi szerint a császárvárosi 

hivatalok, címek és kitüntetések mind „olcsó láncok” voltak, amelyek a főnemességet az 

udvarhoz kötötték, de Mária Teréziának – elődeivel ellentétben (főként a testőrségen 

keresztül) – sikerült a köznemességet is Bécsbe „édesgetnie”. A szerző annak ellenére, hogy 

az udvari kultúrát elutasítja, a testőrség művelődéstörténeti értékét elismeri. 

Bő egy évtizeddel később Concha Győző az „elnemzetietlenedést” nem Mária 

Terézia számlájára írta, hanem a főrendek hibájának tartotta.79 A századvég reformeszméit 

és törekvéseit vizsgáló történész bizalommal tekintett az uralkodónő reformokat 

kezdeményező kormányzati intézkedéseire, és a nemesség társadalmi-gazdasági változást 

elutasító magatartását marasztalta el. Grünwald Béla a 17. századi magyar arisztokratákról 

igen elismerően ír (az ideálja Zrínyi Miklós), azonban a 18. századi (kiváltképp az 1740 

utáni) főrendekről lesújtó a véleménye, úgy véli, hogy a főurak „legnagyobb része nem 

ismerte a nemzet nyelvét s ez által tényleg megszűnt a nemzet tagja lenni”.80  A 18. századi 

udvari kultúráról és a főnemesi integrációról az első komplex véleményt megfogalmazó 

                                                 
77 Horváth, 1873, 294-295. 
78 Ballagi, 1872. 
79 Concha, 2005, 22–24. 
80 Grünwald, 1888, 95. 
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történésznek (az alapos berlini tanulmányokat folytató, a rankei historizmust alaposan 

megismerő) Marczali Henrik tekinthető. 1891-ben megjelent Mária Terézia-

monográfiájában önálló fejezetet szánt az udvar (egy másikat az uralkodó családi életének) 

bemutatására.81 A szerző a magyar főnemességről a következőt írja: „Mária Terézia 

magyarjai, úgy közjogilag, mint nyelvileg Bécsben is megmaradtak magyaroknak, és maga 

a királynő sokkal többre becsülte e nemzetet, semhogy tudatosan előmozdította volna épen 

a hozzá legközelebb eső részének szellemi és erkölcsi romlását.”82 Marczali a Milleniumi 

magyar történet 18. századról szóló kötetében is (több helyen) kitért a magyar főnemesség 

udvari integrációjára, amellyel kapcsolatban ugyan érezhetően ambivalens a véleménye a 

nemzeti fejlődést érintően, azonban narratíváját a higgadt, szakmai szempontok jellemzik. 

„Főnemességünk akkori szereplése épen nem mondható károsnak és hazafiatlannak. 

Magyarország régi állapotában nem maradhatott: a haladás munkájának megkezdésére 

pedig senki sem lehetett alkalmasabb a nemzet természetes és megszokott vezéreinél. 

Nemcsak a műveltség külső formáit sajátította el, hanem tartalmát is. Oly férfiak, mint 

Batthyány Lajos, Esterházy Ferencz, Pálffy Miklós és Pálffy Károly, Festetics Pál, bármely 

ország aristocratiájának és kormányának a becsületére válhattak. Nemcsak születésük és a 

királyi kegy: képzettségük is alkalmatossá tette őket a legmagasabb tisztségek betöltésére.”83 

Ugyanebben az időszakban Illéssy János írt hosszú tanulmányt a Bécsi Magyar Nemesi 

Testőrség megalapításáról, amelyben elutasítja Ballagi aggályait és elismeri az intézmény 

magyar művelődésben, valamint a Habsburg–magyar kapcsolatokban játszott szerepét.84 

A magyar történetírás szempontjából a következő korszaknak a két világháború 

közötti időszak tekinthető. A magyar történettudomány ekkor igen termékeny és számos 

megközelítésmódot ötvöző korszakát élte, ami megmutatkozott az udvari kultúráról és a 

főnemesség szerepköréről alkotott vélemények különbözőségében is. Sokakat jellemez a 

Habsburg–magyar viszonnyal szembeni bizalmatlanság. Ez talán a legjobban Eckhart 

Ferenc gazdaságtörténeti monográfiájában mutatkozik meg, amelyben a szerző Habsburg 

gyarmatként jellemzi Magyarországot.85 Szintén jellegzetes vélemény Málnási Ödöné, aki 

ambivalensen áll a Habsburg uralkodókhoz, bizonyos erényeiket, érdemeiket igyekszik 

kiemelni, még az udvari társadalom kormányzattörténeti jelentőségét is felismeri és 

részletezi, azonban annak külföldi tagjairól nincs jó véleménnyel: „A tatárruhás, 
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nagybajuszos magyar urakban a parókás császári miniszterek az európai civilizációtól 

mereven elzárkózó, a bécsi reformokkal szemben erősen védekező rendi Magyarország 

képviselőit látták, akikre alig palástolt megvetéssel néztek és akiket maguk között 

jobbágyhajcsároknak neveztek.”86 Ellenben a magyar főnemesség kiemelkedő 

személyiségeinek a tevékenységét elismeri, ami megmutatkozik a korszak két meghatározó 

magyar arisztokratájáról (gróf Pálffy Jánosról és gróf Csáky Imréről) írt biográfiáiban is.87 

A Horthy-korszak talán legemblematikusabb (szellem)történésze (a többek között 

Marczali-tanítvány) Szekfű Gyula a Habsburg uralmat és a katolikus barokk kultúrát 

közismerten legitimálta, az össznemzeti udvari kultúrát mint a rendszer szükséges 

„velejáróját” pedig elfogadta, azonban (mint a trianoni béke után oly sokan) a franciás 

műveltséggel nem szimpatizált. Az arisztokrácia udvari integrációjáról a következőkképp 

vélekedett: „A Habsburg országok előkelő társadalmi osztályai tehát Bécsben éppenséggel 

nem forogtak abban a veszélyben, hogy valamely új nemzetiséget fognak magukra venni; a 

bécsi élet és huzamos tartozkodás a monarchiát együtt tartó dinasztia céljai szerint a 

centralizálás szellemét, az egyes tartományok összetartozásának öntudatát kellett, hogy 

nevelje anélkül, hogy elvileg ellensége lett volna az egyes nemzetiségeknek. A magyar, cseh, 

német, olasz főurak Bécsben legfölebb elbécsiesedtek […].”88 Szekfű nagy vitapartnere (az 

evangélikus) Mályusz Elemér számos kérdésben nem értett egyet egykori tanárával (többek 

között a barokk kultúra értelmezésének és megítélésének a kérdésében), azonban a 

császárvárosi udvarról és benne a magyar főnemesekről ő is árnyalt képet festett.89 Mályusz 

a bécsi udvart az abszolutizmus és a nemzetközi (franciás típusú) udvari kultúra 

kontextusában értelmezte, amelyet gazdaságilag károsnak tartott, sőt a főnemesség hatalmi 

pozícióját csökkentő eszközt látott benne, azonban Bécs esetében előnyösnek tartotta a 

magyar főnemesség kulturális transzferszerepét a francia felvilágosodás közvetítésében. A 

Horthy-korszakban a falerisztikai kutatás is megélénkült, amelynek fontos udvartörténeti 

vonatkozásai is voltak, például a bécsi egyetem magántanára, Fleischer Gyula 

művészettörténész kiváló tanulmányt írt a Szent István Rendről.90 Petrichevich György a 

                                                 
86 Málnási, 1933. 139. 
87 Málnási, 1929.; Málnási, 1933. 
88 Szekfű, 1935. 503. 
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katonai Mária Terézia Rendet kutatta, azzal a gyakorlati céllal, hogy bebizonyítsa az 

érdemrend magyar jellegét (és Magyarország jogalapját a rendre).91 

A második világháború alatt, 1941-ben jelent meg a – Domanovszky Sándor 

főszerkesztő és Wellmann Imre kötetszerkesztő nevéhez köthető – Magyar 

művelődéstörténet harmadik kötete, amely a barokk és a felvilágosodás korának tág 

értelemben vett kultúrtörténetével foglalkozik.92 Wellmann a kötethez részletes bevezető 

tanulmányt írt, amelyben kitért a főnemesség bécsi integrációjára is, valamint a barokk 

kultúra megkerülhetetlennek tartott problémájaként önálló írásban értekezett Az udvari 

emberről,93 azonban a szerző a Habsburg kormányzat szándékaival és a főnemesség udvari 

integrációjával szemben igen bizalmatlan álláspontot képviselt.94 „Csak az avatatlan hihette, 

hogy a királynő hátat fordít a ragyogó császárvárosnak, s idegen nép közé, szegényes, 

elmaradott vidékre teszi át székhelyét; ellenkezőleg, a magyar urak hosszú sora vándorol 

most Bécs felé Mária Terézia hivogató, csábító szavára. A nyájas invitálás ezúttal sem takar 

egyebet a finom számításnál: a magyar főúr, ha egyszer Bécs vonzókörébe került, nem tud 

többé szabadulni az udvari élet lenyűgöző varázsa alól, felolvad a főváros nemzetközi 

kultúrájában.”95 Wellmannak egyébként ugyanebben az évben jelent meg hosszabb 

tanulmánya a 18. századi magyar magas hivatali pozíciót betöltők közötti 

rangkonfliktusokról, amely kérdésfelvetés (a reprezentációtörténeti kutatások előtt legalább 

két évtizeddel) igen újszerűnek számított, és ma is jól felhasználható írásnak tekinthető.96 

Jól ismert módon a második világháború után, az államszocializmus kiépülésével 

párhuzamosan a történeti kutatás korábbi szabadsága és pluralizmusa elveszett. A marxista 

történetírást az alsóbb társadalmi rétegek érdekelték, elitkutatásról és pozitív szemléletű 

udvartörténetről hosszú ideig szó sem lehetett. A magyar történelem első átfogó marxista 

olvasatát Mód Aladár nyújtotta számos kiadást megért 400 év küzdelem az önálló 

Magyarországért című könyvében, amelyben az osztályharcon alapuló társadalomszemlélet 

érvényesül.97 Mód igen elítélő a bécsi udvarral és a magyar főurakkal szemben is, azonban 

a legjobban az udvarban is aktív szerepet játszó főpapokkal kapcsolatban ragadtatja el 

magát: „A gazdag főpapok kirabolták a népet, a milliós főpapi jövedelmek a dolgozó 
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parasztság mélységes elnyomorodásával párosultak s a klerikális reakció népellenes és 

nemzetellenes politikája egyik legsúlyosabb akadályává, fékjévé lett az előrehaladásnak.”98 

Az 1970-es évektől a Kádár-rendszerben egyértelműen érződött egyfajta „enyhülési” 

folyamat, amely könnyített a történettudományra nehezedő nyomáson: a cenzúra gyengült, 

a témaválasztások és a megközelítésmódok szabadabbá váltak. Ifj. Barta János tollából 

1984-ben monográfia jelent meg a Magyar Királyság 1711 és 1780 közötti történetéről, majd 

négy évvel később Mária Teréziáról is.99 A szerző mindkét művében törekszik arra, hogy 

témáját az európai diplomáciatörténet és a Habsburg Monarchia kontextusában vizsgálja, 

azonban a bécsi udvari kultúrára részletesebben csak az utóbbi könyvében tér ki. A Mária 

Teréziáról szóló művében önálló fejezetet szán az udvari kultúra bemutatásának, amelynek 

keretében a ceremóniatörténetről, kulturális és szórakozási lehetőségekről is ír.100 Az 1980-

as években (több fázisban) kiadásra kerülő ún. tízkötetes Magyarország története 18. 

századdal foglalkozó kötete 1989-ben jelent meg, azonban Ember Győző és Vörös Károly – 

amúgy jól felhasználható – írásaiban szinte semmit sem lehet olvasni a magyar arisztokrácia 

1711 utáni bécsi integrációjáról.101 Egyedül H. Balázs Éva írása tekinthető kivételnek, aki 

tudatosan törekszik arra, hogy a magyar főnemesség udvari integrációjának megítélését 

újraértelmezze, a kiemelkedő államférfiak magyar ügyekben elért érdemeit, nézeteit 

elismertesse, és felvilágosult műveltségüket is kiemelje.102 

A magyar udvarkutatás megélénkülése már a rendszerváltás előtti években kezdetét 

vette, aminek fő kezdeményezője Klaniczay Tibor irodalomtörténész volt, aki a közép-

európai udvari kultúra jelentőségére és újabb megközelítési lehetőségeire hívta fel a 

figyelmet.103 Az 1984-ben megrendezett Magyar reneszánsz udvari kultúra konferencia, 

majd a három évvel később megjelent tanulmánykötet a kutatás fontos mérföldkövét 

jelentette.104 A kora újkori magyar és erdélyi udvarok történetének és kultúrájának az 

értelmezésében egyre nagyobb számban vettek részt történészek (R. Várkonyi Ágnes, 

Petneki Áron), irodalomtörténészek (Vígh Éva) és művészettörténészek (Galavics Géza) is. 

A kutatás egyik fő témaköre pedig (kiváltképp az 1990-es évek második felétől) a Habsburg–

magyar kapcsolatok udvar- és reprezentációtörténeti vonatkozásai lettek, itt többek között 
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meg kell emlékeznünk Benda Borbála, Bubryák Orsolya, G. Etényi Nóra, Fazekas István, 

Anna Fundárková, Koltai András, Toma Katalin és Viskolcz Noémi munkásságáról. Külön 

ki kell emelnünk Pálffy Géza kutatásait, aki számos tanulmányában és monográfiájában 

hívta fel a figyelmet a reprezentációtörténeti megközelítésmód relevanciájára a magyar 

politikatörténet értelmezésében, valamint alapkutatásokat folytatott a magyarok bécsi udvari 

jelenlétéről és szerepéről a 16. században.105 Kérdésfelvetései a jelen dolgozat 

megközelítésmódját is nagyban befolyásolták. 

A 18. századra vonatkozóan udvar- és reprezentációtörténeti kutatást 

folytat/folytatott Kalmár János (aki VI. Károly neveltetésével, kormányzatával 

foglalkozott),106 Barcsay Ákos (aki németül megjelent monográfiájában a 18. századi 

magyar trónralépéseket vizsgálta meg),107 Kulcsár Krisztina (aki az udvari utazásokkal és 

Albert Kázmér helytartóval foglalkozik),108 Olga Khavanova (aki bécsi Theresianum 

magyar diákjait kutatta),109 Forgó András (aki a klérus magyar politikai szerepét kutatja, 

aminek során a reprezentációtörténeti szempontok is fontos szerepet játszanak),110 Vajnági 

Márta (aki Lotaringiai Ferenc császárválasztásával foglalkozott)111 vagy legújabban Hende 

Fanni (aki a 18. század első felének országgyűléseit és koronázásait kutatja).112 Fontos 

említést tennünk a 2012-ben életre hívott, Pálffy Géza vezette (MTA-Lendület) Szent 

Korona Kutatócsoport (1526–1918), valamint 2015-ben létrejött A magyarországi rendiség 

politikai kultúrája (1526–1848) elnevezésű OTKA-kutatócsoport munkásságáról is, 

amelyek a 18. század területén is fontos reprezentációtörténeti kutatásokat végeznek. A 

forráskiadások közül csak a témánk szempontjából legrelevánsabb kötetet említenénk meg 

az S. Sárdi Margit szerkesztésében 2000-ben kiadott Bécsi utazások. 17– 18. századi 

útinaplók című művet, amely fontos narratív forrásokat közöl a kora újkori bécsi magyar 

jelenlét problémaköréből.113 

A magyar főnemesség bécsi jelenlétének és szerepének átértékelése a rendszerváltás 

után megjelent összefoglaló művekben is tetten érhető (csak néhány példát fogunk említeni). 

1990-ben jelent meg a Magyarok Európában című sorozat részeként Kosáry Domokos 
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109 A szerző műveit az iskolatörténeti fejezetben idézzük. 
110 Többek között: Forgó, 2013. 
111 Vajnági, 2014. 
112 Többek között: Hende, 2013. 
113 A narratív forrásokról szóló fejezetben térünk vissza a kötetre. 
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Magyarország 1711 és 1867 közötti történetével foglalkozó kötete, amelyben a szerző ugyan 

az udvar témakörét marginálisan kezeli (őt alapvetően a „haladás” folyamata érdekli), 

azonban Bécsnek és – az ott rendszeresen megforduló – a magyar főnemeseknek fontos 

transzferfunkciót tulajdonít a felvilágosodás Magyarország felé történő közvetítésében.114 

Poór János a Magyarország története sorozat 18. századról szóló 2009-ben megjelent 

kötetében hosszabban megemlékezik a magyar főnemesség bécsi jelenlétéről és az 

integráció intézményi kereteiről, ahol arra a következtetésre jut, hogy Bécs fontos szerepet 

játszott a magyar főurak mentalitásának pozitív irányú átformálása terén.115 Az újabb 

szakirodalomban egyedül Vermes Gábor fogalmazott meg ambivalens véleményt a magyar 

főnemesekkel és udvari integrációjukkal kapcsolatban. Először a szerző szerint Mária 

Terézia Bécsbe „csalogatta” a magyar főrendeket, udvarába „láncolta” őket, ahol 

„barbárként” tekintettek a magyarokra, később viszont Vermes módszertani reflexiót 

alkalmaz, és törtekszik a nacionalista értékítéletektől való elhatárolódásra.116 

Bízunk benne, hogy a disszertáció kérdésfelvetésének a relevanciáját sikerült a 

bemutatott historiográfiai előzményekkel is alátámasztanunk. A továbbiakban azonban nem 

az udvarba integrálódó főnemesség megítélésével vagy az arisztokrácia kultúrtranszferben 

játszott szerepével, hanem az integráció folyamatának a részleteivel fogunk foglalkozni. 

  

                                                 
114 Kosáry, 1990, 98–99. 
115 Poór, 2009, 72–74. 
116 Vermes, 2011, 28–30. 
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I. Az udvari nemes ideálja a kora újkorban 

 

A jelen fejezetben a 16–18. század közötti európai udvarok általános 

nemességideálját szeretnénk felvázolni, amelynek rövid ismertetése nélkülözhetetlen a 18. 

századi bécsi kontextus megértéséhez. Ehhez forrásul a 16. század körüli itáliai és spanyol 

szerzők (Baldassare Castiglione, Torquato Tasso, Baltasar Gracian), udvarral kapcsolatos 

értekezéseit, maximáit, valamint a 18. század első felére vonatkozóan az ún. 

Zeremonialwissenschaft és udvarjogász (Hofrecht)117 auktorok (Gottfried Stieve, Friedrich 

Wilhelm von Winterfeld, Johann Christian Lünig, Julius Bernhard von Rohr, Johann Jacob 

Moser és Friedrich Karl Moser) műveit használjuk fel. Tehát a korabeli udvar- és udvari 

társadalom koncepciókra legnagyobb (közvetlen) hatást gyakorló forráscsoportok mentén 

próbálunk közelíteni a témához, így főként csak az udvar és a nemesség kapcsolatának a 

problémájával foglalkozunk. 

 

1. Történeti kontextus 

 

Közismert, hogy a 16–17. században Nyugat-Európában a királyi hatalom jelentős 

mértékben megerősödött a rendek politikai erejének a rovására, a korábbi szakirodalom ezt 

az időszakot az abszolutizmus koraként emlegette, amely kifejezést azonban ma már 

(megkötések nélkül) nem használhatunk.118 Az újabb kutatások kimutatták, hogy II. Fülöp 

(1556–1598) spanyol királyságában, vagy XIV. Lajos (1643–1715) francia királyságában 

sem bírtak az uralkodók olyan mértékű hatalommal, mint azt korábban feltételezték volna 

vagy mint korszakunkban számos ázsiai fejedelem tudhatott magáénak. Az uralkodói 

hatalom megerősödése mögött álló mélyebb okok részletezésébe nem bocsátkoznánk, de 

ezek közül meg kell említeni, hogy 16. század első felében fontos gazdasági változások 

(infláció, árarányok megváltozása) zajlottak le, hadügyi reformokat vezettek be (a lovasság 

szerepét egyre inkább a tüzérség és a gyalogság veszi át), vagy a reformációval sok helyütt 

a katolikus egyház hegemóniája is elveszett, ami szintén a központi hatalom erősödését 

eredményezte. Az udvari kultúra átalakulása, az udvartartások megnövekedése pedig a stabil 

uralkodói centrumokban vehette kezdetét.119 Ugyanis a vizsgált korszakunkkal ellentétben a 

                                                 
117 A magyar történeti szakirodalomban a Hofrecht alig használt fogalom, amelynek pontos fordítása 

véleményünk szerint (az államjog/Staatsrecht analógiája alapján) az udvarjog és nem az udvari jog. 
118 Kruedener, 1973; Duchhardt, 2007. 
119 A kora újkori nemesség szerepének megváltozásáról, udvari integrációjáról lásd többek között: Asch, 2001; 

Press, 1990; Keller, 2001; Kalmár, 2003; R. Várkonyi, 2005. 



29 

 

középkorban nem volt jellemző az állandó királyi rezidenciák fenntartása, hanem a 

kormányzat decentralizáltabb jellege miatt az uralkodók rendszeresen utaztak, több 

székhelyet is fenntartottak maguknak.120 A középkori Magyar Királyságban például hasonló 

funkcióval bírt az ún. medium regni háromszög, amely Buda, Székesfehérvár és Esztergom 

stratégiailag kulcsfontosságú városait foglalta magában. A középkori udvari kultúra a 

reneszánsz korában indult komoly átalakulásnak, gondoljunk csak a legnevesebb itáliai 

városállamokra a Mediciek Firenzéjére, a Sforzák Milánójára vagy a d’Esték Ferrarájára, 

amely rezidenciák új kulturális miliője a későbbi korok udvaraira is jelentékeny hatást 

gyakorolt. 

A 15. századból a legjelentősebb, a későbbi korok számára is mintaadó hatású 

fejedelmi udvar a Burgund Hercegség udvara volt, annak ellenére, hogy még nem 

rendelkezett állandó központtal, hanem az uralkodókkal együtt rendszeresen vándorolt 

Brüsszel, Brügge és Lille városa között.121 Az udvar III. (Jó) Fülöp (1419–1467) és I. 

(Merész) Károly (1467–1477) regnálása alatt igen jelentős átalakulásnak indult. A 

megváltozott ceremoniális rend reprezentálta a hercegek megnövekedett hatalmát és a 

megváltozott uralkodói imázsukat, az újonnan életre hívott Aranygyapjas Renddel sikerült a 

nagy nemesi famíliákat szorosabban az udvarba integrálni, és a létszámában is jelentősen 

megnövekedett udvartartás (az 1420-as években kb. 400 fő, míg az 1450-es évek végére 

elérte a 900 főt, nem számítva a kormányzati funkcionáriusokat) a hercegség és az uralkodók 

hatalmát juttatta kifejezésre.122 A burgund udvar pedig két okból tudott Európa számára 

mintaadó jelentőségűvé válni, egyfelől az új korszak igényeihez igazodó újdonság értéke és 

reformjai miatt, valamint a burgund szabad grófi cím Habsburg öröksége miatt (ugyanis 

Merész Károly halála után a Burgund Hercegség és a Burgund Szabadgrófság újra kettévált). 

A burgund modellt II. Fülöp spanyol király alkalmazta és fejlesztette tovább a 

legjellegzetesebb módon udvarában. Fülöp madridi (escoriali) rezidenciája a 16. századi 

centralizált központi hatalom szimbólumává vált, amely udvari kultúrát jól jellemezte a 

mesterségesen megkreált fekete spanyol udvari öltözet és a szigorú udvari etikett.123 A kora 

újkori udvartörténet következő és talán leglátványosabb állomásának XIV. Lajos (1643–

1715) versaillesi udvara tekinthető. A Napkirály udvara 1661-től, Mazarin bíboros halála 

után kezdett kiépülni, amikortól Lajos király egyeduralkodó volt.124 XIV. Lajos erős, 

                                                 
120 R. Várkonyi, 2005, 61–66.; Kalmár, 2003, 12–13. 
121 Paravicini, 1991. 
122 Paravicini, 1991; Duindam, 2003, 22–24. 
123 Hoffmann, 1985. 
124 Burke, 1992, 61–69. 
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centralizált birodalmat hozott létre, amelynek origója Versailles, azon belül is a központi 

magja a király hálószobája volt. A Napkirály – a történettudományban sokat vitatott módon 

– tudatos reprezentáció és propaganda politikát folytatott, amelynek segítségével 

ellensúlyozni tudta a Bourbon-dinasztia igen fiatal jellegét, kifejezésre juttatta saját magának 

és birodalmának tulajdonított dicsőséget (gloire), valamint hozzájárult országának hatalmi 

egységesítéséhez, amit a nagyobb ünnepségek során a 10 vagy akár 20 ezres versailles-i 

vendégsereg is látványosan reprezentált (a szűk udvartartás úgy 2100 főből állt).125 

Még mielőtt rátérnénk az udvari kultúra nemesi ideáljának a részletezésére 

tisztáznunk kell, hogy konkrétan mit is értünk az udvar fogalma alatt. Erre az összetett 

kérdése az udvarjogász Friedrich Karl von Moser definíciójával válaszolunk. „Az udvar szót 

négy féle értelemben használják. Elsőként az egész igazgatási rendszert értik alatta, és ebben 

az értelemben magában foglal minden állami alkalmazottat. Azt lehet mondani például, hogy 

ezt az elvet a berlini udvar alkalmazza. Másodikként az egész udvartartást értik alatta, ebben 

az értelemben: a drezdai udvar Európa egyik legpompásabbika. Harmadikként a 

tulajdonképpeni rezidenciát vagy azt a kastélyt értik, ahol a szuverén általában tartózkodik. 

Ebben az értelemben mondják például, hogy este az udvarba megyek, vagy ő az udvarban 

van. Negyedikként a fogalom alatt azt a helyet lehet érteni, amely a kastélyépületek előtt 

vagy között helyezkedik el, és amelynek értelmében lehet első, második és belső udvarról 

beszélni.”126 Tipológiailag és funkcionálisan ma sem határozhatjuk meg pontosabban az 

udvar fogalmát, mint Moser 1754-ben. A disszertáció első sorban a magyar főnemesség 

második és harmadik jelentés szerinti udvari integrációját vizsgálja, tehát a magyarok 

jelenlétét és szerepét a Habsburg családtagok udvartartásaiban, valamint az uralkodói 

rezidencia ceremoniális dimenziójában. További kérdés, hogy a korabeli felfogás szerint ki 

tarthatott udvart? „Az udvar szót magasabb értelemben véve csak a császárokkal, 

királyokkal, választó- és más fejedelmekkel kapcsolatban használják. De a regnáló 

birodalmi grófok udvartartására is alkalmazható.”127 Persze ez a definíció a fejedelmi udvar 

                                                 
125 Duindam, 2003, 54–56.; Blanning, 2002, 36.; Elias, 2005, 102. 
126 „Das Wort: Hof wird in viererley Sinn genommen. Erst-Bendenklich verstehet man darunter die ganze 

Regiments-Verfassung und begreifft in diser Idee auch alle Staats-Bediente. So sagt man z. B. Der Berliner 

Hof hat zum Principio angenommen u. Zweytens wird darunter die eigentliche jedoch ganze Hofhaltung 

verstanden; in disem Sinn sagt man: Der Dresdener Hof ist einer der prächtigsten in Europa u. Drittens 

begreifft man darunter noch eigentlicher die Residenz oder dasjenige Schloß, wo sich der Souverain 

ordentlicher Weise aufhält. Solcher gestalt sagt man Z. B. Ich werde auf den Abend nach Hof fahren, er isst 

bey Hof u. Vierdtens ist darunter der Platz vor und zwischen den Schloß-Gebäuden zu verstehen, nach welchem 

Sinn man von dem ersten, zweyten und innersten Hof spricht.” Moser, I. 1754, 5. 
127 „Das Wort: Hof kan in höherm Sinn nur von Kaysern, Königenm CHur und Fürsten gebraucht werden. 

Doch wird es auch den Hofhaltungen regierender Reichs-Grafen beygelegt.” Moser, I. 1754, 5–6. 
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fogalmát tisztázza, mert mellettük a (fő)nemesek is saját státuszuknak megfelelő 

udvartartásokat igyekeztek fenntartani. 

Kikre volt szükség az udvarban? Az udvari alkalmazottakról szóló fejezetben 

részletesebben és konkrétabban fogunk foglalkozni ezzel a kérdéssel, de általánosan azt 

mondhatjuk, hogy népes alkalmazotti személyzet (főként polgári származásúak), testőrök, 

különböző rangú nemesek, kisebb számban művészek, értelmiségiek alkották a fejedelmek 

udvartartását. Tasso humanista udvarképe szerint: „Az udvar tehát minden mesterség és 

valamennyi elkészített mű legkiválóbbjainak gyűjtőhelye: így aztán az udvari emberek egy 

része a szemlélődésre, egy része a hadműveletekre, más része pedig a cselekvésre kész… És 

a költők, a szónokok, a zenészek és azok, akik a matematikát vagy pedig a 

természettudományokat művelik, szintén udvari emberek és városlakók egyben.”128 

Különbséget kell tenni az udvar alkalmazottai és az udvarban más okokból jelenlévők között, 

az előbbiek különböző rangban és funkcióban az udvartartás alkalmazottai voltak, rajtuk 

kívül az udvarban rendszeresen jelen voltak a fontosabb kormányzati tisztségviselők (akár 

alacsonyabb rangúak is, ha a fejedelmi rezidencián működött valamely kormányszerv), 

illetve az udvarokban megtalálhatók voltak még egyháziak, magasabb rangú átutazó 

vendégek, követek és egyéb személyek is. Az udvari szolgálatot teljesítők társadalmának a 

legjelentősebb rétege (még ha számarányban a funkcionáriusoknak csak kis százalékát tették 

is ki) a (fő)nemesek voltak. A nemesség udvari szolgálatának, integrációjának a kérdésköre 

sokat vitatott historiográfiai probléma, amelyről a bevezetőben már volt szó és a magyar 

főnemesek kapcsán még vissza fogunk térni. 

 

2. A későhumanista nemességkép 

 

A 16–17. században megváltozott a fejedelmek hatalmi pozíciója. A nemesség az 

uralkodó szolgálatában találta meg új identitását. A „lovagi nemes” kép átalakult, így vehette 

kezdetét az a kulturális és társadalmi (összességében Janus-arcú) folyamat, amelyben a 

lovagból „gavallér” (művelt, udvarias nemes) lett. „Az udvarnak olyan a levegője [írja 

Montesquieu], hogy ott az ember lemond a saját nagyságáról egy kölcsönzött nagyság 

kedvéért.”129 Ezt a folyamatot nevezi a történettudomány a nemesség domesztikációjának 

(„megszelídítésének”), amely egyfelől az affekciók (kedélyek, érzelmek) kontrollálását, 

nyílt erőszaktól mentes kommunikációt, civilizálódást jelent (ez a jelentése még ma is 

                                                 
128 Tasso. 2004, 31 
129 Montesquieu, 2000, 86. 
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tartható, bár nem teljesen az eliasi koncepció értelmében).130 Míg a domesztikáció másik 

jelentése, miszerint a nemesség egyoldalú módon integrálódott volna az udvarba már nem 

elfogadott elképzelés, mert az újabb kutatások (mint már említettük) kimutatták, hogy 

nemesi rend regionális vezető szerepe és udvari jelenléte nem egymással ellentmondó 

szerepkörök.131 

Ahogy a rövid udvartörténeti áttekintésből is láthattuk, az udvarok funkciója és 

mérete a 15. századtól kezdve folyamatos átalakulásban volt, jelentőségük számottevően 

megnövekedett, amely folyamattal párhuzamosan egyre nagyobb számban jelentek meg az 

udvari társadalmat különböző aspektusokból vizsgáló művek. A későhumanista itáliai és 

spanyol szerzők műveikben elsősorban az udvari társadalomba beilleszkedni vágyó 

nemeseknek próbáltak elméleti, de főként gyakorlati tanácsokkal szolgálni. A műfajteremtő 

Baldassare Castiglione az Il Cortegiano című művében az ideális udvari ember képét 

törekszik megrajzolni.132 A könyvet 1528-ban Velencében adták ki először (végleges 

változatban), amelyet 1848-ig százötvenkét kiadás követett, köztük olasz, spanyol, francia, 

latin, német, angol és holland nyelven.133 „Azt szeretném tehát, hogy ez a mi udvari 

emberünk nemes és kiváló családból származzék, mert egy nem nemesi születésűnek sokkal 

kevésbé vethető a szemére, ha nem cselekszik erkölcsösen, mint egy nemesnek, aki letér 

elődei útjáról, beszennyezi a család nevét, és nemcsak nem nyer, hanem még a megszerzettet 

is elveszíti. A nemesség ugyanis szinte egyfajta lámpás, amellyel tisztán felismerhetők és 

megkülönböztethetők a jó és a rossz cselekedetek, és erényre sarkall, ösztönöz mind a 

becstelenségtől való félelem, mind pedig a dicséret utáni vágy. A nemességnek ez a 

ragyogása hiányzik a nem nemesi születésű emberekből, így az ösztönzés és a becstelenségtől 

való félelem sincs meg bennük, nem is készteti őket semmi arra, hogy előbbre jussanak annál, 

mint ahová apáik jutottak.”134 Castiglione ezzel az idealizált humanista nemességképpel 

indokolja, hogy a tökéletes udvari embert miért nemesként képzeli el, olyan emberként, aki 

a „szív nemességével” rendelkezik. A szerző – az antik görög filozófusok műveihez 

hasonlóan – dialógusformában, egyfajta „asztali beszélgetés” stílusban fejti ki gondolatait, 

folyamatosan polemizálva önmagával. A nemes udvari ember ellen a következő ellenérveket 

hozza fel (Gaspar Pallavicino nevében): „Ezért, ha valaki a nemességet nem a szellemével, 

erejével vagy ügyességével szerzi meg, és inkább elődeinek, mintsem saját érdemének 

                                                 
130 Elias, 2004, 63–104. 
131 Duindam, 1995, 35–80.; Asch, 2005. 
132 Castiglione, 2008. 
133 Burke, 1995, 158–162. 
134 Castiglione, 2008, 1. könyv/XIV. caput. 
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köszönheti, számomra nagyon furcsa azt gondolni, hogy ha udvari emberünk szülei nem 

nemesi származásúak lettek volna, minden jó tulajdonsága rossz lenne, és hogy ne lenne 

elegendő az a többi feltétel, amelyről beszélt […]”135. A nemesség kérdéskörének klasszikus 

problémája vetődik itt fel, az az ellentmondás, amelyet a dicső ősök és az utódok erénye, 

rátermettsége között lehet megfigyelni. A kérdés mögötti feszültséget felvillantja a szerző, 

de tovább nem nyújtja annak megvitatását, hanem tömören, a társadalmi konvenciókra 

hivatkozva így zárja le a gondolatmenetet: „[…] véleményem szerint nemesként kell 

elképzelnünk, több oknál fogva, különösen pedig a közvéleményben a nemességről kialakult 

kép miatt.”136 

Milyen tulajdonságokkal, képességekkel kellett rendelkeznie az ideális udvari 

nemesnek? A kortárs szerzők igen összetett válasszal szolgáltak erre a kérdésre, igyekeztek 

viselkedési és „életvezetési” zsinórmértéket adni olvasóiknak, amelynek alapvető tézise, 

hogy mindig az adott helyzetnek és saját érdekeiknek megfelelően reagáljanak az udvari élet 

kihívásaira. Első sorban viselkedjenek civilizáltan, azaz udvariasan, ahogy erre Tasso egyik 

művének címe közvetlenül is utal (Beltramo, avagy az udvariasságról).137 Tehát erős 

önkontroll alatt álló, tudatosan megkreált viselkedési normát kövessenek. A simulatio és a 

dissimulatio, a megmutatás és a rejtőzködés képezik alappilléreit ezen magatartásbeli 

(nonverbális) kommunikációs stratégiának.138 Baltasar Gracián maximái szerint 

„Cselekedjünk mindig úgy, mintha látnának.”.139  A kibontakozó főúri – barokk, teátrális – 

viselkedéskultúra képét ismerhetjük fel az idézetben.140 Bár a szerző tanácsát gyakorlati 

okokkal indokolja, miszerint így az ember nem kerülhet kínos vagy önellentmondásos 

helyzetbe, de utólag a korabeli nyilvánosság problémáját is beleláthatjuk oly módon, miként 

a király sem lehet „magánember”, hanem a közösség reprezentánsa (erre utal a királyi többes 

is), így rendi értékrend szerint a nemességnek sem járhat ki az intimitás (még meg nem 

született) polgári privilégiuma. Az uralkodói rezidenciákon általános jelenség volt, hogy az 

ott tartózkodó nemesek, művészek, kegyencek egymás között rivalizáltak a fejedelem 

kegyeiért, ami számukra és családjuk számára a hivatali vagy anyagi előrejutást 

                                                 
135 Castiglione, 2008, 1. könyv/XV. caput. 
136 Castiglione, 2008, 1. könyv/XVI. caput. 
137 Tasso, 2004, 34–49. 
138 Vígh, 2008, 331–332. 
139 Gracián, 1984, 297. maxima. 
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biztosította.141 Tasso megfogalmazásában: „Az udvar tehát a dicsőség elnyerése érdekében 

összesereglett emberek gyülekezete.”142 

A 16–17. századi szerzők szerint az ideális udvari embernek (cortegiano) a 

következő készségekkel kell általánosan rendelkeznie ahhoz, hogy az udvarban érvényesülni 

tudjon: annak ellenére, hogy nem ez az egyetlen feladata, értenie kell a fegyverforgatás 

mesterségéhez, minden helyzetben meg kell találnia legtökéletesebb viselkedési formát, 

ehhez remek ítélőképességgel kell bírnia. Törekednie kell rá, hogy az élet minden területén 

egyfajta „arany középúton” járjon (tehát az arisztotelészi középelv szerint cselekedjen).143 

Kerülnie kell az öndicséretet, lehetőleg szép, arányos testi adottságokkal kell rendelkeznie, 

végezzen rendszeresen testgyakorlatokat, divatos ruhákban járjon. Minden tettét kellem 

(grazia) és természetes könnyedség (sprezzatura) hassa át, törekednie kell rá, hogy a 

modorosságnak még csak látszatát is elkerülje, mert az a kortársak szerint a nemes elegancia 

„mételye”.144 Legyen az átlagnál műveltebb, az udvarban felmerülő minden lehetséges 

témához képes legyen hozzászólni, de tudományos mélységekbe ne bocsátkozzon! Jó 

retorikai képességekkel rendelkezzen, értsen a zenéhez, lehetőleg minél több nyelvet 

ismerjen, kerülje a hazárdjátékokat! Tettei mögött kellő céltudatosság húzódjon meg, 

tényleges szándéka legyen nehezen kiismerhető, aminek az is alapfeltétele, hogy gondosan 

válogassa meg a barátait, Castiglione szerint egy igaz barátja legyen csak!145 Minden 

helyzetben próbálja meg magáról a legelőnyösebb képet mutatni, törekedjen arra, hogy 

gyengeségeit, fogyatékosságait elrejtse! 

Castiglione Az udvari ember harmadik könyvében részletezi, hogy az udvari 

társadalomba beilleszkedni vagy abban érvényesülni szándékozó nő mely viselkedési 

normákat és stratégiákat kell, hogy szem előtt tartson.146 „[…] hiszen ugyanazok a szabályok, 

amelyek az udvari emberre vonatkoznak, a nőknek is megfelelnek: neki is tekintettel kell 

                                                 
141 Egy 18. századi udvarjogász szerző megfogalmazásában: „Man hat in der Kriegskunst gewisse zu Ehren 

der Erfinder nach ihrem Nahmen benennte Manieren des Angrifs, Befestigung und Vertheidigung. Die 

Hofkriegskunst kann gleiche Methoden aufweisen; sie pflanzen sich aber, wie die Regierungsform der Jesuiten 

in Paraguay und das Geheimniß der Freymäurer nur durch die Tradition fort. So viel weiß man nur, daß zu 

den Waffen in diesem Kriege lauter weiche Materien gebraucht werden; die Hauptbatterien werden von 

Respect, Unterthänigkeit und Submission aufgeführt, das schwere Geschüz wird mit einer Massa angefültt, 

welche die Hoffeurwerker sich zu Füßen legen nennen, und die Patronen zu dem gemeinen Gewehr werden 

von Complimenten gemacht. Alle diese Materien haben eine betäubende, lähmende und nach Beschaffenheit 

der Personen, welche sie treffen, anziehende und lustig machende Kraft, ohngefehr wie die von Tarantuln 

gestochene nach einer tiefen Traurigkeit und Angst wider Willen zum Tanzen gereizet werden.” Moser, 1759. 

138–139 
142 Tasso, 2004, 15. 
143 Vígh, 2008, 332. 
144 Castiglione, 2008, 1. könyv/XXIV.; XXVIII. caput. 
145 Castiglione, 2008, 2. könyv/XXIX.; XXX. caput 
146 Castiglione, 2008, 3. könyv. 
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lenni az időre és a helyre, és figyelembe kell vennie éppúgy, ahogy az udvari embernek, 

amennyire fogyatékossága engedi, mindazokat a viselkedési módokat, amelyekről annyit 

beszéltünk.”147 Az udvari hölgyeknél a fegyverforgatás művészetére nincs szükség, azonban 

náluk még fontosabb a szépség, a szerénység, az önmegtartóztatás és a tisztesség erénye. 

Érdemes hosszabban idézni Saint-Simon hercegnek márki Philippe de Courcillon de 

Dangeau, államférfiról adott jellemzésesét, akit az ismert emlékiratíró tökéletes udvari 

emberként jellemzett. „Dangeau nem volt híjával egyfajta eszességnek, kiváltképp 

társaságbeli dolgokban és jó modorban. Felettébb becsületes, feddhetetlen embernek 

bizonyult. A kártya révén furakodott be az udvarba, amely akkoriban, közvetlenül az 

Anyakirályné halála után, szerelmi játékokkal és vigasságokkal mulatta magát, s Dangeau 

egyszerre a legjobb társaságba került. Ennek köszönhetett mindent, mert soha nem 

keveredett gyanúba; készségesen kölcsönzött pénzt, s hála a társasági megbízhatóságának, 

hasznos és igazi barátokra tett szert. Legyeskedett a Király ágyasai körül, részt vett 

kártyajátékaikban, s ők nyájasan fogadták, sőt, megnyerték neki a Király kegyét is. Dangeau 

verseket is faragott, csinos, kellemes arcú, gáláns ember volt; roppant otthonos lett így az 

udvarban, bár csak alárendelt szerepet játszott.”148A leírásból pontosan azok a szempontok 

tűnnek ki, amelyek a Castiglione-, Tasso-, Gracián-féle cortegiano ideált jellemzik. 

Versailles-ban a Napkirály udvari társadalmának tagjai már jól ismerték és hasznosították 

ezeket az elveket, így Dangeau márki tudatosan (vagy akár ösztönös tehetséggel) 

viselkedhetett, és Saint-Simon herceg is olvasmányai, műveltsége hatására még inkább 

észrevehette a tehetséges udvari ember ismertetőjeleit. 

Gracián Az életbölcsesség kézikönyve (Oráculo manual) című művének 220. 

maximájában nyíltan kifejti, ha a személyes boldogulás, céljaink elérése érdekében az 

őszinte, egyenes út nem járható, akkor furfanghoz, ravaszsághoz kell folyamodnunk. „Ha 

oroszlánbőrt nem ölthetünk, bújjunk rókabőrbe. Az időnek engedni annyi, mint legyőzni. Aki 

szándékát keresztülviszi, sohasem veszti el tekintélyét. A hiányzó erőt pótoljuk ravaszsággal. 

Két út közül egyik célra vezet: vagy a bátorság országútja, vagy a ravaszság dűlője. A 

furfang többet elér az erőszaknál, és a bölcsek többször legyőzték már a bátorságot, mint 

megfordítva. Ha valamit nem tudunk elérni, folyamodjunk a megvetéshez.”149 Az udvari 

nemesi viselkedési normarendszere, etikai kódexe számos olyan tételt tartalmazott, amely a 

katolikus egyház vagy általánosan a keresztény tanítás elveivel ellenkezett. Miként tudtak 
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mégis ezek könyvek Európa szerte elterjedni és tanaik oly nagy hatást gyakorolni az udvari 

kultúrára egy olyan légkörben, amelyben a tridenti zsinat óta folyamatosan erősödött a 

cenzúra és – a nyomdaipar konjunktúrájával párhuzamosan – folyamatosan bővült a tiltott 

könyvek listája (index prohibitorum librorum)? Egyfelől az indexre kerülés és a 

hatásgyakorlás nem feltétlenül állt egymással ellentmondásban, például az európai 

könyvpiacon a 17. században a sok esetben „ártalmasnak” minősített holland kiadványok 

vagy a 18. században több országban betiltott francia filozófusok és publicisták művei igen 

keresettek voltak. Az udvari ember több kiadásával is problémája akadt a római 

cenzoroknak, például az 1584-es velencei kiadás 1590-ben indexre került, 1580-ban a 

pármai hatóságok betiltották a művet, vagy a Spanyol Királyságban 1573 és 1873 között egy 

kiadás sem láthatott napvilágot.150 Érdekes, hogy a cenzorok bírálatát nem a mű morális 

tartalma zavarta, hanem a fortuna fogalmának, bizonyos asztrológiai kifejezéseknek az 

elvétett előfordulása vagy bizonyos főpapok helyenkénti előnytelen feltüntetése. A mű 

protestánsok, kiváltképp a reformátusok kritikáját is kiváltotta, valamint sokan nem is 

kifejezetten a könyvet, hanem inkább az egész észak-itáliai udvari miliőt bírálták a művön 

keresztül.151  

Másfelől Castiglione, Tasso, Gracián, vagy más hozzájuk hasonló szerzők művei 

nem mondtak élesen ellent a keresztény-katolikus szellemiségnek, inkább egyfajta 

„kiskaput” jelentettek oly módon, hogy szerintük az embernek a földi világ tökéletlensége 

közepette is boldogulnia kell valamilyen úton-módon. Baltasar Gracián például a jezsuita 

rend tagjaként írta, írhatta műveit, amelyekkel a katolikus elveknek megfelelően kívánt az 

udvarban boldogulni vágyó embernek utat mutatni. A világi hatalom sok esetben támogatta 

ilyen művek megjelenését, mert ezek nemcsak nem sértették az érdekeit, hanem a fejedelmi 

felsőség és reprezentáció igényeit is kiszolgálták. Tasso szerint „Az udvari ember 

bölcsessége tehát abban áll, hogy végrehajtsa a fejedelem parancsait.”152 1576-ban az 

urbinói herceg a cenzúránál közbenjárt Castiglione könyve érdekében, mivel Castiglione 

korábban az ő udvarában szolgált, és amely közeg fontos mintául szolgált a mű 

megszületéséhez.153 Ezen későhumanista művek végkövetkeztetése általában nem áll meg 

az udvari ember hétköznapi boldogulásánál, hanem ennél magasztosabb célt tűznek ki 

olvasóik elé, mint az Il Cortegiano is, amelynek negyedik könyve szerint az udvari ember 
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morális kötelessége, ha képes volt a fejedelem közvetlen környezetébe bekerülni, akkor 

mindenben álljon ura mellett, segítse, szeresse és tisztelje őt, egyfajta „külső 

lelkiismereteként”, tanácsadójaként működjön.154 

 

3. A honnête homme fogalma 

 

A cortegiano vagy courtoise udvari ember ideálok mellett meg kell említenünk még 

egy magatartásbeli eszményképet, amely a 17. századi francia udvarban vált követendő 

viselkedési normává, majd a 18. századra Európa-szerte elterjedt. Ez pedig az honnête 

homme, honnêtes gens, azaz a „tisztességes” ember társadalmi-kulturális ideálja.155 Az 

honnête homme fogalma komplex viselkedési, világnézeti normarendszert jelöl, amelynek 

jelentése, értelmezése a kora újkor évszázadaiban a kormányzati és mentalitástörténeti 

változásokkal párhuzamosan figyelemre méltó módon folyamatosan formálódott.156 A 16. 

századi későhumanista spanyol és itáliai szerzők udvarral foglalkozó művei nagy hatást 

gyakoroltak a korabeli francia udvari társadalomra és az udvari ember képének az 

absztrakciójára. 

A 17. század első felében a honnête homme és az udvari ember ideálja szorosan 

összeforrt, a korábban a nemességtől és az udvartól független, általános emberi, morális 

tartást megkövetelő magatartásminta elválaszthatatlan maximája lett a fejedelmi rezidencia 

privilegizált rétegeinek. Honneste femme, Honneste fille, Honnest garçon, Honneste 

maîtresse címen az 1630-as, 1640-es években folyamatosan láttak napvilágot traktátusok 

(Jacques Du Bosc, Frençois de Gernaille vagy Louis Couvay tollából), amelyek a nevelési 

eszmény középpontjába a „gavalléri magatartást” és a honnêteté (őszinteség, tisztesség) 

fogalmát állították.157 A 17. század végére a honnête homme (és női megfelelőjének a 

honnête femme-nek) a fogalma kimondottan az udvari arisztokrácia viselkedési kultúrájának 

meghatározója lett. A nem vallási elvek mentén létrejött udvariember-ideált pedig a 

katolikus egyház és a janzenisták is igyekeztek a keresztény értékszemlélet mentén 

továbbfejleszteni. 

De az idő előrehaladtával egyre több kritikusa is akadt az honnête homme 

koncepciójának, a francia moralista szerzők, kiváltképp La Rochefoucauld és Méré már a 

17. század második felében megkülönböztetnek igazi és hamis honnêteté 

                                                 
154 Castiglione, 2008, 4. könyv/V. caput. 
155 Höfer–Reichardt, 1986; Schröder, 1981; Elias, 2004, 91-95. 
156 A probléma fogalomtörténeti bemutatását lásd: Höfer–Reichardt, 1986. 
157 Höfer–Reichardt, 1986, 9–14. 
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magatartásformát.158 Lord Shaftesbury „jó társaság” eszménye már nem a honnête homme 

nemes, udvari emberét foglalná soraiba, hanem a művelt és hasonló értékek mentén 

gondolkodó embereket.159 Rousseau a természeti ember utópiája felől tekint a társadalomra, 

aki számára a megkreált, mindig az etikett szerint cselekvő ember túl képmutató és 

finomkodó.160 A 18. század végére, különösen a francia forradalom kitörése körüli években 

a honnête homme fogalma negatív értelemben egyet jelentett az udvari arisztokráciával. 

Miként a barokk társadalmat, viselkedéskultúrát a geometrikus világkép eszménye határozta 

meg (táncban, etikettben, építészetben vagy akár még a filozófiában is, gondoljunk csak 

Spinoza tanaira, aki erkölcsfilozófiáját matematikai-geometriai igazságokkal igyekszik 

bizonyítani), addig a felvilágosodás, de még inkább a romantika kultúráját a természeti 

szabadság utópiája hatotta át.161 Ugyanezt a feszültséget figyelhetjük meg a geometrikus 

pontossággal megszerkesztett francia kastélykertek és a későbbi parkszerűen kialakított 

angol kertek között.162 A 18–19. század fordulóján a honnête homme fogalma komoly 

használatbeli, jelentésbeli változáson ment át a jó, a hazafias állampolgár szinonimája lett, 

már nem nemesi rétegekhez kötődött, de a „túlterhelt” és egyre inkább elavuló fogalom a 

hétköznapi nyelvhasználatból lassan kikopott.163 

 

4. Az udvar és a nemesség a Zeremonialwissenschaft tükrében 

 

Térjünk még vissza a 17–18. század fordulójához! Van még egy, a 

problémafelvetésünkhöz nélkülözhetetlenül kapcsolódó forráscsoport, vagy inkább sajátos 

műfaj az ún. Zeremonialwissenschaft-irodalom, illetve a belőle kifejlődött udvarjog 

(Hofrecht) amelyeket közelebbről szemügyre kell vennünk.164 A Zeremonialwissenschaft a 

18. század első felében a Német-római Birodalomban volt elterjedt műfaj – de a fordítások 

és a kiadások számarányát tekintve jelentősége túlnőtt a német nyelvterületen. Az udvar 

működését igyekezett tudományos igénnyel leírni, valamint a lehetséges reformjait – 

általában többkötetes és ezer oldal körüli kézkönyvekben – előirányozni. Friedrich Wilhelm 

von Winterfeld 1700-ban megjelent Teutsche und Ceremonial-Politica című műve 
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tekinthető a műfaj előfutárának.165 A szerző célja, hogy betekintést nyújtson a (német) 

politikai gyakorlatba, elhatárolódik attól, hogy politikafilozófiai traktátust írjon, inkább az 

udvari kormányzat működésébe kíván betekintést nyújtani olvasóinak. Winterfelden kívül a 

Zeremonialwissenschaft-irodalom legmeghatározóbb szerzői még Gottfried Stieve, Johann 

Christian Lünig és Julius Bernhard von Rohr voltak, valamint az udvarjog legismertebb 

képviselői, Johann Jacob Moser és Friedrich Karl Moser (apa és fia) voltak, de közülük 

inkább az ifjabbik Moser foglalkozott udvarjoggal, az apa első sorban államjogász volt. A 

bő fél évszázad Zeremonialwissenschaft- majd utána még néhány évtizednyi udvarjogi 

(szak)irodalomból itt csak a nemességgel kapcsolatos kulcsproblémák, a szerzők általános 

véleményének rövid összefoglalására van lehetőség, a művek részletes, összehasonlító 

vizsgálatát nem áll módunkban elvégezni. 

Miért volt ez egy speciálisan német irányzat, és miért a 18. század első felében, első 

kétharmadában virágzott ez a műfaj? A német jelleget első sorban az indokolta, hogy a 

Német-római Birodalom decentralizált volt, rengeteg udvarból állt, amelyek között sem a 

diplomatáknak, sem a mobilisabb udvari funkcionáriusoknak nem volt könnyű eligazodniuk, 

így a nehezen átlátható helyzet megértésének és fejlesztésének igénye szükségszerűen jelen 

volt. A műfaj kialakulásának, majd virágzásának ideje pedig egyfelől a technikai adottságok 

fejlődésével, a publicisztikai lehetőségek megnövekedésével magyarázhatóak, másfelől az 

uralkodói udvarok ekkor érték el nagyságuk, csillogásuk zenitjét, ami csak fokozta a szerzők 

és az olvasók érdeklődését. A műfaj kérdésfelvetésében, megközelítésmódjában pedig már 

egyre inkább érződött a (korai) felvilágosodás racionális megértés-keresése, illetve 

rendszerező igénye. 

Az auktorok (általuk is bevallott módon) egytől egyig nagy hangsúlyt fektettek az 

anyaggyűjtésre, a különböző udvarok és szokásaik megismerésére, történeti vizsgálatára.166 

Műveik tartalmi jelentőségükön túl igen fontos udvartörténeti források is, mert bőségesen 

gyűjtöttek össze és idéznek olyan korabeli forrásokat, véleményeket, amelyek ma már sok 

esetben nem fellelhetőek. Közülük is kiemelkedő jelentőségű Christian Lünig Theatrum 

Ceremoniale historico-politicum című műve, amelynek nagy részét a tematikusan rendezett 

forrásközlés teszi ki.167 A szerzők műveiket elsősorban a fiatal, az udvarba beilleszkedni 

vágyó leendő funkcionáriusoknak ajánlják, úgy vélik, hogy a nemesi oktatásban is fontos 

                                                 
165 Winterfeld, 1700. 
166 Például Moser megnevezett fontosabb forrásai a kapcsolódó törvények, ceremóniakönyvek, rendelkezések, 

sematizmusok és kalendáriumok voltak, de mellettük mellékforrásként felhasznált különböző jogi műveket, 

életrajzokat, levelezéseket, útleírásokat, valamint újságok és memoárok feljegyzéseit. Moser, I. 1754, 21-23. 
167 Lünig, I–II. 1719–1720. 



40 

 

helyük van könyveiknek, mert rajtuk keresztül olvasóik a gyakorlatban is jól hasznosítható 

tudást és ismereteket szerezhetnek.168 A kora újkorban, kiváltképp a 17–18. században, 

leginkább Nyugat-Európában (francia, német és itáliai területeken) működő lovagi 

akadémiákon az ifjú nemesek az udvarban jól hasznosítható tudás és műveltség birtokába 

kerülhettek, az intézményekben ezen tudományok gyakorlatát és elméletét is 

elsajátíthatták.169 Friedrich Karl von Moser 1754-ben megjelent udvarjogi kézikönyvében 

nemtetszésének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy jelentőségükhöz mérten milyen kis 

mértékben épültek be az oktatási rendszerbe tudományágának művei. Bízott azonban a 

jövőbeni pozitív változásban: kívánsága, hogy a hasznos és szükséges udvari szokások 

tudománya bekerülhessen a főiskolai oktatásba.170 Moser kiemeli: igen dicséretes dolog, 

hogy számos lovagi akadémián, kiváltképp a liegnitzi akadémián (ahol korábban Stieve is 

oktatott) részletesen tanítják az udvarral kapcsolatos gyakorlati tudományokat, és abban 

reménykedik, hogy idővel ez a tudományterület az egyetemeken is helyet kaphat.171 A kor 

legmodernebb egyetemét, a göttingeni Georgia Augustát ő is nagyon sokra tartja, és 

reményét fejezi ki, hogy ott talán megalakulhat majd az első német udvarjogi és kancelláriai 

gyakorlati (Canzley-Praxis) tanszék is.172 A korábban már röviden jelzett 

reprezentációtörténeti változások azonban szükségtelenné tették az udvarral kapcsolatos 

tudományok egyetemi diszciplínává való válását. 

 A 18. században miért volt olyan fontos a ceremónia, a protokoll és a reprezentáció, 

hogy még önálló tudomány vagy publicisztikai műfaj is alakult a megértésére?173 A kora 

újkor társadalmában a reprezentáció igen jelentős szerepet játszott, a korabeli 

nyilvánosságban a hatalom „látszata” (tehát maga a dicsőség, decorum, avagy gloire) 

hasonlóan fontos volt, mint maga a tényleges hatalom.174 Itt szeretnénk kiemelni, hogy a 

későbbiekben a reprezentáció fogalmát (ha máshogy nem jelöljük) akkor első sorban a 

                                                 
168 Többek között: Rohr, 1729, 8-9.; Moser, 1778. 9. 
169 Vec, 1998. 185-191.; Conrads, 1982; Kökényesi, 2013/a. 
170 Moser, I. 1754, 6. 
171 Moser, I. 1754, 13-14. 
172 Moser, I. 1754, 13. 
173 Érdemes egymás mellé állítani Rohr Zeremonialwissenschaft és Friedrich Karl von Moser udvarjog 

fogalmát mindkét megfogalmazásból kitűnik, hogy mindkét (leginkább csak különböző elnevezésű) tudomány 

igen hasonló célkitűzéssel bír, amelynek központi problémája az udvari ceremóniák kérdésköre. „Die Staats-

Ceremoniel-Wissenschaft reguliret die Handlungen der grossen Herren, die sie in Ansehung ihrer selbst, ihrer 

Familie und ihrer Unterthanen vornehmen, und setzet auch dem, womit sie andere Fürsten oder ihre 

Gesandeten beehren, eine gewisse Ziel und Maaße.” Rohr, 1729, 2. 

„Das Leben, die Sitten, der Wandel, die Gebräuche, das Herkommen, womit der Regent und seine besondere 

Haushaltung, sich auf eine ganz ausnehmende Weise von der Lebens-Art seines Volks herauszeichnet, und die 

Verhältniß, welche dise einzelne Hof-Republiquen unter einander haben, bestimmen das, was unter dem alten 

Nahmen nach Hofe-Recht bekannt ist und verstanden wird.” Moser, I. 1754, 7. 
174 A reprezentatív nyilvánosságról lásd: Habermas, 1993, 55–65. 
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hatalmi reprezentáció jelölésére használjuk. A ceremónia, a protokoll és az etikett a 

társadalomban alapvető jelentőségű nonverbális kommunikációs funkcióval bírtak, 

amelynek segítségével mindenki megkaphatta a rangjához méltó elismerést és 

meghatározták a helyét a hatalmi hierarchiában.175 A társadalmi rétegek közti különbségek 

az egyik leglátványosabb módon a ruházkodásban jutottak kifejezésre, amely révén 

lehetőség nyílott az illető műveltségének, társadalmi rangjának, státuszának, életkorának, 

vagyonának, hivatásának a reprezentálására.176 De a kora újkor évszázadaiban az öltözék 

megválasztása nemcsak egy önkifejezési lehetőség volt, hanem egyfajta reprezentatív 

kötelesség is, valamint a kormányzati rendeletek által szabályozott rendszer is.177 

 Gottfried Stieve szerint a ceremónia fogalma hármas jelentéssel bír: elsőként 

általánosan magában foglalja az emberek külső megjelenésével kapcsolatos 

szokásrendszereket (testtartást, öltözködést, koordinálja, hogy ki milyen helyzetben mikor 

foglalhat helyet).178 Második jelentése, amely a használat szempontjából a legelterjedtebb, 

hogy a ceremónia nem más mint a szuverének egymás és követeik közötti nyilvános 

érintkezésének a menete. A fogalom harmadik jelentése pedig – szerinte minden országban 

– „Isten templomában” vagy más egyházi alkalmakból végzett liturgikus szertartások. „Az 

ember könnyen beláthatja, hogy nemcsak az értelem nélküli teremtmények között, hanem az 

élettelen dolgok között is egyik a másiknak fölérendeltje szokott lenni, hiszen egy lovat 

magasabb rendűnek tartanak, mint egy szamarat vagy egy ökröt, egy gyémántot pedig 

értékesebbnek, mint egy kavicsot. […] De az értelemmel bíró emberek között ez különösen 

így van: a férfi a nőnek, az apa a gyermekeknek, az idős a fiatalnak, az uralkodó az 

engedelmeskedőnek isteni parancs szerint lett fölé rendelve, így azt lehet mondani, hogy a 

felsorolt kapcsolatokból az isteni rendelés természete és rendje szerint egyik a másiknál 

többet kell, hogy érjen, és a kevesebbet érő a többet érőnek az elsőbbséget meg kell adnia, 

                                                 
175 A kora újkori ceremóniákról lásd összefoglalóan: Hengerer, 2007/a; Duindam, 1995, 97-136.; Elias, 2005, 

99-143. 
176 R. Várkonyi, 2011/a; Dinges, 1992; Braudel, 2004, 319-341. 
177 A rendeletek célja a társadalmi status quo fenntartása, külső kifejezésre juttatása volt, valamint a szegényebb 

rétegek védelme az öltözködési versengéstől és általa bekövetkező eladósodástól. A Német-római 

Birodalomban 1530-ban kiadott, majd később is megerősített ruházkodási rendelkezés a következőképp 

indokolja a bevezetésének célját. „Miután becsületes, tisztességes és méltányos, hogy mindenki – akármilyen 

méltóságú vagy származású legyen is – a rendi állásának, rangjának és vagyonának megfelelően öltözködjön, 

hogy a rendeket meg lehessen különböztetni egymástól, ezért választófejedelmeinkkel, fejedelmeinkkel és 

rendjeinkkel az alábbi ruházkodási rendben egyeztünk és állapodtunk meg, amit büntetés és bírság terhe mellett 

teljességgel be kívánunk tartani.” Krász, 2000, 353. 
178 Stieve, 1715, 1–2. 
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így kétségkívül természet és ész szerint előjogot ad neki, amelynek erejénél fogva az egyik a 

másikat előnyben kell hogy részesítse.”179 

 A Zeremonialwissenschaft szerzőinek érvrendszerében ehhez hasonló (természetjogi 

hierarchiákon alapuló) megfogalmazásokkal rendszeresen találkozhatunk. Christian Lünig 

szerint a ceremónia egyszerűen megfogalmazva nem más, mint rend (Ordnung), a világnak 

és társadalomnak a természetes rendjét juttatja kifejezésre.180 Elismeri, hogy minderre nem 

lenne szükség, ha az emberiség megmaradt volna a bűnbeesés előtti állapotokban, amikor 

még nem volt szükség világi hatalomra. De a történelem úgy hozta, hogy az emberek között 

óriási egyenlőtlenségek alakultak ki, amelyeknek megvan a külső megmutatkozási formájuk 

is. A jól átlátható, szigorúan betartott ceremoniális rendre azért van szükség, hogy az 

emberek közötti rivalizálás igazságos módon kordában legyen tartva. Így a ceremoniális 

szabályok egyfelől isteni eredetűek, másfelől a szuverének rendelkezéseitől függnek – az idő 

előrehaladtával egyre nagyobb hangsúly került az utóbbira. Tehát a ceremóniák a 

„kozmikus” világrend külső megnyilvánulásai, amelyek szakrális és profán módon 

legitimálják a társadalmi rendet és a királyi hatalmat.181 Az uralkodóknak akik Isten 

kegyelméből és a közjó előmozdítása érdekében gyakorolhatják hatalmukat kötelességük, a 

társadalmi rendet ilyen módon fenntartaniuk. A Zeremonialwissenschaft és az udvarjog 

szerzői ezért egyik fő feladatuknak tartották a különböző udvari szokások leírása mellett azt 

is, hogy műveikkel segítségék az uralkodókat és tanácsadóikat a megfelelő udvari etikett 

kialakításában. Az auktorok kiemelik, hogy nem minden ceremónia és szokás érdemes arra, 

hogy érvényben maradjon. Szerintük a különböző udvarok protokoláris gyakorlatát sokkal 

jobban össze lehetne hangolni. Úgy látják, hogy számos udvarban ötletszerű, 

ellentmondásoktól sem mentes a ceremoniális rend, vagy bizonyos gesztusok 

jelentéstartalmát az emberek már nem is értik, csak mechanikusan végzik, és ezen racionális 

módon változtatni kell.182 Fontos célkitűzésük továbbá, hogy segítsék a megfelelő 

ceremoniális és előjog-használati rend kialakítását, mert ezáltal elkerülhetőek lennének az 

udvarokban a rendszeresen előforduló rang- és precedenciaviták (erről később még 

                                                 
179 Man wird sich leicht besheiden, [folytatja Stieve] daß nicht nur unter unvernünftigen Creaturen, sondern 

auch so gar unter leblosen Dingen eines dem anderen pfleget vorgezogen zu werden, denn ein Pferd wird höher 

als ein Esel oder Ochse, ein Diamant werther als ein Kiesel-Stein geachtet;… Unter den vernünfftigen 

Menschen aber ins besondere, wird der Mann der Frauen, der Vater den Kindern, der Alte dem Jungen, der 

Herrschende dem Gehorchenden, so gar auf göttlichen Befehl vorgesetzt, so daß man sagen könte, daß eines 

unter denen hier genennten Correlatis, natur, & ordine a Deo instituto, mehr gelten müsse als das andere, und 

der weniger geltende dem mehr geltenden nothwendig den Vorzug lassen müsse, so daß es allerdings natura 

& ratione eine Praerogativam giebt, kraftt derer eines dem andern vorzuziehen.” Stieve, 1715, 3. 
180 Lünig, II. 1719, 1. 
181 Vec, 1998, 139-147.; Bauer, 1997, 82-88. 
182 Rohr, 1729, 4.; Moser, I. 1754, 23. 
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részletesen lesz szó).183 „Jó lenne, ha nemcsak szigorú és különleges udvari rendtartások 

lennének mindenütt, amelyekben minden egyes udvari alkalmazott rangja a legmagasabbtól 

a legalacsonyabbig meg lenne határozva, hanem általános rangrendek, amelyek az ország 

minden alattvalójának a különböző rendjük, hivataluk, mesterségük és hivatásuk szerinti 

rangot írnák elő, és a szolgálati szabályzatokhoz és másokhoz hasonlóan az országban 

előírnák és a tartományi fejedelem megerősítené, így a mindenféle nyilvános és magán 

összejöveteleken vagy akár a legszentebb eseményeken és a néhány jelentéktelen eljárás 

során jelentkező vita elkerülhető lenne.”184 A rend és átláthatóság utáni vágy kifejezésre 

juttatása nemcsak Rohrnál van jelen, hanem a többi udvari teoretikus szerzőnél is 

olvashatunk hasonlókat. 

 Ezen, valamiféle „udvarrendészeti” elvek megalkotására és életbe léptetésére az 

udvartartások méretének kvantitatív megnövekedése és igen heterogén összetétele miatt volt 

szükség. A szerzők az udvar és az ország társadalmát egyértelműen a fejedelmi felsőség 

aspektusából közelítették meg. Winterfeld szerint a(z udvari) társadalom két részből áll: 

uralkodóból és alattvalókból, az utóbbiak nemesekre és „nemtelenekre” tagolódnak.185 A 

szerző szerint az alattvalóknak három (valójában inkább négy) kötelességük van: 

engedelmesség, hűség, szeretet és fegyelem a felsőbbség iránt.186 Az uralkodóknak 

gondosan ügyelniük kell udvartartásuk alkalmazottainak a megválasztására. A szerzők 

szerint olyan embereket kell alkalmazniuk, akikben meg tudnak bízni, de ez nem azt jelenti, 

hogy a kegyenceiket helyezzék fontos udvari pozíciókba, hanem megfelelő rátermettséggel, 

tapasztalattal rendelkező embereket.187 Rohr kiemeli, hogy nem tartja szerencsésnek az 

olyan kormányzati, udvari struktúrát (a francia gyakorlatot), amelyben a hivatalok pénzért 

hozzáférhetőek (esetleg szükség esetén, akkor is csak rövid időre tartja 

megengedhetőnek).188 Már az idősebb Moser rosszalja udvarjogi művében, hogy az 

uralkodó és a lehetséges funkcionárius közötti vallási különbségnek nem szabadna negatívan 

befolyásolnia a tisztségviselő felvételét, de a gyakorlat a császári udvarban vagy más, akár 

                                                 
183 Magyar példákon lásd: Wellmann, 1940–1941. 
184 „Es wäre gut, wenn man allenthalben nicht nur accurate und specielle Hof-Ordnungen hätte, in denen der 

Rang aller und ieder Hof-Bedienten vom obersten biß auf den untersten determinirt wäre, sondern auch 

allgemeine Rangordnungen, die allen Unterthanen im Lande nach ihren unterschiednen Ständen, Aemtern, 

Gewerben und Professionen den Rang vorschrieben, und die eben wie die Gesinde-Ordnungen und andere 

dergleichen ins Land ausgeschrieben und durch Landesherrliche autorität bestärcken würden, so würde 

manch Gezäncke bey allerhand öffentlichen und privat- Zusammenkünfften, ja mich wohl gar bey den 

heiligsten Handlungen, und mancher unnöthiger Process unterbleiben.” Rohr, 1729, 261–262. 
185 Winterfeld, 1700, 203–207. 
186 Winterfeld, 1700, 212. 
187 Többek között: Rohr, 1729, 229. 
188 Rohr, 1729, 229. 



44 

 

német protestáns udvarokban is mást mutatott.189 VI. Károly udvarában Moser 

evangélikusként, a konfesszionális különbség miatt nem kaphatott állást. A német 

udvarjogásznál egyértelműen megfogalmazódik az igény a nemzeti jellegű uralkodói 

udvartartásra, ami elsősorban – a francia nyelv és kultúra divatjával párhuzamosan –az 

uralkodók által Európa-szerte kedvelt francia udvari tisztségviselőkkel és művészekkel 

szembeni ellenszenvből és bizalmatlanságból fakadt.190 Moser szerint túl sok francia szolgál 

a német udvarokban, pedig a németek is alkalmasak lennének az általuk elvégzett 

feladatokra, sőt úgy véli, hogy sokkal megbízhatóbbak lennének. Szerinte a franciák 

képmutatók („olyanok mint a rókák”), csak a saját hasznukat nézik, ellenben a németek vagy 

általánosan a helyiek sokkal megbízhatóbbak, mert az ő érdekük is egybeesik az udvar 

érdekeivel.191 A későhumanista szerzőkhöz hasonlóan Moser szerint is az igazi udvari ember 

nem a saját hasznát keresi, hanem ura akaratát.192 

 A Német-római Birodalom udvaraiban különböző arányú volt a (fő)nemesek 

alkalmazása, ez főként az udvar nagyságától, az adott fejedelemség jelentőségétől függött. 

Az udvartartás szerkezete igen hasonló volt az adott ország vagy tartomány társadalmához, 

vegyesen foglalta magába a legkülönbözőbb társadalmi rétegeket. A szolgálati pozíciók 

túlnyomó többségét nem nemesek töltötték be, de a reprezentatív és a döntéshozó tisztségek 

csak a kiváltságos réteg tagjait illették meg. Friedrich Karl von Moser szerint a nemesség 

udvari szolgálata előnyös mind a nemesség mind az uralkodó számára, az előbbi számára 

azért mert vagy „szükségből vagy becsvágyból” vállalja a szolgálatot, és az udvarban 

mindkét szükségletre kielégülést találhat.193 Az uralkodó számára azért előnyös a nemesség 

udvari szolgálata, mert egyfelől ha ráutaltságuk miatt vannak jelen, akkor az uralkodó 

számára előnyös a kiváltságos rend tőle való függőségi helyzete, másfelől a nemesség udvari 

jelenléte minden esteben növeli az udvar tekintélyét. Moser megítélése szerint az udvari 

főhivatalokba a megfelelő arisztokraták kiválasztása az uralkodónak különösen fontos 

feladata és érdeke, mert „Minél nagyobb és kiterjedtebb az udvar berendezkedése: annál 

szükségesebb a magas hivatalok betöltése, amely hivatalok az óra rugói kell, hogy legyenek 

                                                 
189 Moser, I. 1754, 76. 
190 Moser, I. 1754, 81-83. 
191 Moser, I. 1754, 102. 
192 Moser, I. 1754, 83. 
193  „Der Adel, so sich in Herren-Deinste begibt, thut es entweder aus Noth oder aus Ehrbegierde. In dem 

ersten Fall hat ein Herr den Vorthiel bey Reichs-Edelleuten, daß, da er einem das Brod und Unterhalt geben 

muß, wie dem andern, sein Hof gleichwohl mit einem vornehmen, alten, in angesehener Verwandschaft 

stehenden Adel besetzt ist, so ihm mehr Ehre macht, als wann er seine eigene oder anderer Herrn arme 

Unterthanen zu Dienern hat.” Moser, I. 1754, 100. 
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a helyes ütem megtartásában.”194. Sokat mondó a szerző által használt óramű metafora, 

amely a 18. század első felében a centralizált fejedelmi állam szimbóluma volt.195 A század 

végére a mechanikus szerkezet precízen összehangolt képzetét a természet vagy a 

természetes organizmusok képei váltották fel. 

 Az udvari környezet, amelyben a belföldi és külföldi, illetve a különböző rangú 

nemesek és arisztokraták napi szinten, különböző formális eseményeken találkoztak 

egymással szükségszerűen eredményezte – a reprezentációs kényszernek megfelelően – a 

precedenciavitákat. A különböző rangok, titulusok, hivatalok egymásnak való 

megfeleltetése, közös koordinátarendszerben való elhelyezése nem volt könnyű és 

konfliktusoktól mentes feladat, amelyet a megbízott udvari tisztségviselőknek 

(ceremóniamestereknek, udvarmestereknek, tanácsosoknak) sokszor nem is sikerült 

következetesen rendezniük. Lünig szerint a régebbi korok már a megszólítások tekintetében 

is sokkal átláthatóbbak voltak. „Az ősidőkben a legnagyobb uralkodók elégedettek voltak az 

úr kifejezéssel, mert ez a szó általános megnevezése volt mindazoknak, akik másoknak 

valamit megparancsolhattak, így idővel megkülönböztették a feljebb valókat az 

alacsonyabbaktól […].”196 A szerzők szerint a „címhajhászás” miatt komoly morális 

problémák adódnak, de a társadalmi hierarchiára és a rangokra a világ rendjének 

megfelelően szükség van. A rangok, előjogok céljáról hadd idézzük kicsit hosszabban Rohr 

véleményét, aki világos megfogalmazást ad a kérdésről kézikönyvében. „Mert a rang nem 

adhat tényleges tiszteletet, hanem csak egy külső jelleget mutatni, azonban szükséges, hogy 

a társadalomban a rend ily módon is megnyilvánuljon; vitákat, veszekedéseket és akár 

párbajokat előz meg, ha mindenki tudja, hogy miként kell a fejedelmének a szándéka és 

rendelkezése szerint személyének és funkciójának megfelelően, mind nyilvános és 

ünnepélyes, mind magán összejöveteleken a rangra és az elsőbbségre ügyelnie […]. A jog 

szerint a rangnak mindig a tiszteletbeli címekkel azonos szinten kellene állnia, és a 

titulusoknak a szolgálatok alapján kellene követniük egymást. A külső tiszteletadásnak a 

renddel és az erénnyel kellene harmonizálnia, így a rang és a cím eszköz lenne a tekintély 

utáni vágy felkeltésére, hogy ezek a köz javára valami hasznosat nyújtsanak […].”197 

                                                 
194 „Je grösser und weitläufiger die Einrichtung des Hofs ist; je nothwendiger ist auch die Besetzung der hohen 

Aemter, als welche die Feder in der Uhr seyn sollen, dieselbe richtigen Gang zu erhalten.” Moser, II. 1761, 

93. 
195 A 18. századi államszimbolika értelmezéséhez lásd: Stollberg-Rilinger, 1986. 
196 „In den uralten Zeiten waren die größten Monarchen mit dem Titul Herr zufrieden, weil aber dieses Wort 

zu einer allgemeinen Benennung dererjenigen worden, welche andern etwas zu befehlen hatten, so hat man 

nach der Zeit die Höhern von den Geringern zu unterscheiden […].” Lünig, II. 1720, 5. 
197  „Denn obschon der Rang keine wahre Ehre geben kan, sondern nur ein äusserlich Wesen darlegt, so ist 

doch nöthig, daß bey einem gemeinen Wesen auch dißfalls eine Ordnung vorhanden sey; es wird manchen 
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 A Zeremonialwissenschaft és az udvarjog tudományágának auktorai hiteles képet 

adnak a 18. századi udvari viszonyokról. Műveik kézikönyvszerűen felhasználhatóak, 

reformjavaslataik, véleményük szorosan illeszkedik a szakmai tartalomhoz és a lehetséges 

megvalósítás realitásához, tehát a szerzői szándék és a megvalósíthatóság nem különül el 

olyan élesen, mint az olykor moralizáló jellegű későhumanista szerzőknél. A két évszázaddal 

korábbi spanyol és itáliai szerzőkkel ellentétben a 18. századi német publicisták (akikre 

amúgy az előbbiek kétségtelenül nagy hatást gyakoroltak) nem az udvari nemes képességeit, 

tulajdonságait akarják meghatározni, hanem kézikönyvszerűen betekintést nyújtanak az 

udvar működésébe, amelyből az olvasó le tudja vonni a számára szükséges 

következtetéseket, valamint a fejedelmeknek és tanácsadóiknak próbálnak javaslatokkal 

szolgálni a racionális reformokhoz. A Zeremonialwissenschaft és az udvarjog teoretikusai 

(főként a minél későbbi szerzők) a korai felvilágosodás jegyében törekedtek az udvari 

kultúra és a fejedelmi reprezentáció egyfajta racionalizálásra, például tanácsokat adtak, hogy 

az udvar mérete198 vagy a kiadások mértéke összhangban legyen az adott ország vagy 

tartomány hatalmával és lehetőségeivel. Ugyanez érvényes a ceremóniák megkreálására és 

a rangok kiosztására is. Hasonló törekvéssel (bár más eszmei forrásból fakadóan) 

találkozhatunk a korábbi évszázadok udvarral foglalkozó auktorainál is. Például Tasso 

szerint kerülni kell a túlzott pompát, mert az irigységhez vezethet.199 A francia udvarban 

Saint-Simon herceg, mikor kiábrándul Dangeau márkiból a következőket írja: „A világ 

legjobb embere volt, de a nagyúri rang a fejébe szállt; ettől volt oly szerfölött nevetséges, s 

Madame de Montespan, nagyon kedvesen, de találóan mondhatta róla, hogy az ember 

kénytelen szeretni és kénytelen mulatni rajta.”200 Moliére A kényeskedők című komédiában 

parodizálja az új udvari(as) stílust, nevetségessé teszi Gorgibust és lányait, akik a 

férjválasztásban az erkölcsökkel, erényekkel szemben csak a cirkalmas modort és a finom 

etikettet tartják sokra.201 Közismert példa még az irodalmi reprezentációkritikára Andersen 

                                                 
Disputen, Streitigkeiten, und wohl gar Duellen vorgebeuget, wenn ein iedweder weiß, wie er sich, nach der 

Intention und dem Ausspruch seines Fürsten, seinem Characker und Funktion gemäß, so wohl bey publiquen 

und solennen, als Privat-Zusammenkünfften, des Rangs und Vorsitzes halber achten soll […]. Von Rechts 

wegen solte der Rang allezeit mit den Ehren-Tituln in gleichem Grade stehen, und die Ehren-Titul sich nach 

eines ieden Verdiensten richten. Die äusserlichen Ehren-Bezeigungen solten mit dem Stande und der Tugend 

harmoniren; so würden Rang und Titul zu Mitteln werden ehrliebende Gemüther aufzumuntern, daß sie etwas 

nützliches zum gemeinen Besten leisten würden […].” Rohr, 1729, 260–261. 
198 Az ifjabbik Mosernél 1759-ben már a következő sorokat olvashatjuk: „Je weniger Bediente ein Herr hat, 

desto besser ist er bedient: Diese widersprechen scheinende Regel ist gleichwohl in der Erfahrung 

gegründert.” Moser, 1759, 141. 
199 Tasso, 2004, 25. 
200 Saint-Simon, 1975, 39. 
201 Moliére, 1980. 
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A császár új ruhája című műve.202 Ahogy már korábban is említettük, a kortársak számára 

a kellem ellentéte a modorosság volt, a reprezentatív nyilvánosságban pedig a 

legszégyenteljesebb helyzetnek számított, ha valaki a presztízsét nem tudta megfelelőképpen 

kifejezésre juttatni és a nevetség tárgyává vált. 

 

5. Az udvari nemes ideáljának császárvárosi és magyar főúri recepciója 

 

 A fejezet zárásában csak igen röviden szeretnénk utalni arra, hogy az udvari nemessel 

szemben támasztott elvárások a Habsburg Monarchián belül, a fényes császári-királyi 

udvarban is jelen voltak, amelyeknek a Habsburgokkal jó kapcsolatot ápolni kívánó magyar 

főuraknak is meg kellett felelniük. Az alábbiakban a korábban említett könyvek és szerzők 

iránti érdeklődésre, valamint néhány kiragadott példával a kora újkori udvari társadalom 

szempontjából fontosabb művek recepciójára szeretnénk rámutatni. 

A spanyol és itáliai későhumanista szerzők írásai az európai udvari műveltség alapművei 

voltak, amelyek a kor divatjának, műveltségideáljának megfelelően és a nemzetközi 

összeköttetéseknek köszönhetően a Habsburg Monarchia-beli főurak könyvtáraiból sem 

hiányozhattak (ami persze nem jelentette minden esetben jelentett azt, hogy olvasták is őket). 

Például Castiglione főműve ott volt Pázmány Péter unokaöccse, Miklós (1622–1662) 

veszprémi főkapitány a könyvtárában (a lajstrom 1667-ből való).203 Zrínyi Péter (1621–

1671) 1671-ben készített csáktornyai könyvjegyzékében Tasso nevét is olvashatjuk.204 

Gracián maximáinak egyik első magyar olvasója – Köpeczi szerint – maga II. Rákóczi 

Ferenc (1676–1735) lehetett, akinek 1701-ben a sárospataki könyvjegyzékében már 

szerepelt Gracián 1687-es első francia nyelvű kiadása (bizonyára bécsi tartózkodása alatt 

szerezhetett tudomást a könyvről).205 Ezen művek jelentősége, olvasottsága a 18. században 

sem csökkent, a későhumanista udvari kultúra egyfajta „reneszánszát” figyelhetjük meg a 

rokokó időszakában.206 Gróf Festetics György (1755–1819) aktívan használt, gondosan 

válogatott ifjúkori könyvtárában Torquato Tasso több művét is megtalálhatjuk.207 Ivanics 

Zsigmond (1768–1844) ismert budai könyvkereskedő kölcsönkönyvtára a 19. század első 

negyedében is tartalmazott Gracián- és Tasso-műveket.208 Baltasar Gracián udvarról szóló 

                                                 
202 Értelmezését lásd: Berns, 2011, 68-73.; Kalmár, 2003, 24. 
203 Monok, 1992, 47. 
204 Monok, 1992, 56. 
205 Köpeczi, 1980, 317. 
206 Kosáry, 1983, 194-195.; Bíró, 1994, 33-35. 
207 Kurucz, 2006, 103. 
208 Fülöp, 1978, 27. 
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maximái pedig különösen kedveltek voltak, mivel Faludi Ferenc (1704–1779) jezsuita 

költőnek, műfordítónak, a bécsi Theresianum tanárának köszönhetően – 1750-től 

részlegesen, majd 1770–1771-től teljesen – magyarul is hozzáférhetőek voltak.209 A fordítás 

a század végén is könnyen hozzáférhető maradt, például a mű második magyar kiadása 

1792-ben a kolozsvári Hochmeister-féle könyvkereskedésben 1 forint 25 krajcárért volt 

megvásárolható.210 Faludi fordításával szinte egyező időben, 1750-ben Bécsben és 1752-ben 

Kassán latin kiadások is napvilágot láttak. 

Fontos megjegyeznünk: az, ha valaki olvasta ezeket a műveket, nem jelentette, hogy 

azonosult is volna a szemléletvilágukkal. Például Rákóczinak sem tetszettek Gracián 

maximái, az udvari élet morális zsákutcáját olvasta ki belőlük, ő maga sokkal jobban 

kedvelte Fénelon tanait. Pedig Faludi fordításának célja spanyol jezsuita rendtársához 

hasonlóan keresztényi szándékokat tükrözött: „fegyvert, ótalom eszközt kívántam a' hamis 

világ ellen adni, nem rossz politicát hinteni nemzetem eleibe".211 De a spanyol jezsuita író 

az udvarba beilleszkedni vágyó magyar arisztokratáknak tanulságos tanácsokkal is 

szolgálhatott. Teljes egészében idézzük Az életbölcsesség kézikönyvének kilencedik 

maximáját, amely megszívlelendő lehetett a magyar főúri olvasóknak is, akik a Rákóczi-

mozgalom után a nemzetközi összetételű császári-királyi udvarban érvényesülni kívántak. 

„Cáfolj rá nemzeti fogyatékosságaidra. A víz felveszi jó és rossz tulajdonságait a rétegeknek, 

melyeken átszűrődik, s az ember a földét, ahol születik. Egyesek többet köszönhetnek 

hazájuknak másoknál, mert szerencsésebb helyen ringott bölcsőjük. Nincs nemzet, amelynek, 

akármilyen művelt, ne volna valamely eredendő hibája, a szomszéd népek pedig akár 

óvatosságból, akár a maguk vigasztalására sietnek kicsúfolni. Az ilyen nemzeti 

fogyatkozásokat leküzdeni vagy legalább leplezni tiszteletre méltó ügyesség. Szert teszünk 

vele arra a kitüntető véleményre, hogy kivételek vagyunk, mert a váratlan mindig becsesebb. 

A származásból, a társadalmi helyzetből, a hivatásból és a korból is erednek hibák, melyek, 

ha mind felhalmozódnak egy személyben, és az óvatosság nem tartja féken őket, 

elviselhetetlen szörnyet adnak.”212 

Bécsben a divatos francia udvari stílus és nemesi ideál recepciója sem maradhatott el. 

Leopold Auer magát a mintaadó Savoyai Jenőt tartotta a – franciás műveltsége, de 

legfőképpen viselkedési kultúrája és elvei miatt – a kifinomult honnête homme arisztokrata 

                                                 
209 Magyar fordításhoz és recepcióhoz lásd: Köpeczi, 1980. 
210 Hochmeister, 1792. 
211 Köpeczi, 1980, 320. 
212 Gracián, 1984, 9. maxima. 
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tökéletes megtestesítőjének.213 A Zeremonialwissenschaft és az udvarjog tudományának a 

szerzőit is olvasták a császárvárosban, például Khevenhüller naplójából tudjuk, hogy az 

udvari körök forgatták Friedrich Karl von Moser műveit.214 A Habsburg Monarchia 

legrangosabb főúri oktatási intézménye, a Theresianum könyvtára Johann Jakob és Friedrich 

Karl von Moser gyakorlatilag az összes könyvét tartalmazta, de a gyűjteményben Rohr egy-

két kötete is fellelhető volt.215 

A 18. századi német udvarteoretikus szerzők művei a magyar (főúri) olvasóközönség 

számára sem voltak ismeretlenek, de a sokszor nehéz tudományos szövegek (amelyek 

magyarul vagy franciául nem voltak hozzáférhetőek) valószínűleg kevésbé voltak kedveltek, 

mint az arisztokrata műveltségi kánon részét képező korábbi spanyol és itáliai művek. Több 

esetben megfigyelhetjük, hogy a gyűjtemények nem a szerzők főműveit tartalmazták. 

Például Radvánszky László (1701–1758) polihisztor köznemes és országgyűlési követ 

könyvtárában találunk írást Christian Lünigtől, de nem a Theatrum Ceremoniale historico-

politicumot, hanem az Orationes procerum Europae216 című könyvét.217 Ugyanez megvolt 

gróf Esterházy József (1682–1748) gyűjteményében is, valamint Johann Jacob Mosertől is 

találunk az országbíró könyvtárában művet, amely az 1739-es belgrádi békéről szól 

(részletes dokumentumközlést és rövid elemzést tartalmaz).218 A rendszeresen Bécsben 

tartózkodó erdélyi főúr – gróf Bánffy Dénes (1723–1780) könyvgyűjteménye négy művet is 

tartalmazott Julius Bernhard von Rohrtól, köztük a „ceremóniatudománnyal” foglalkozó 

alapműveit is.219 Beleznay Sámuel (1763–1818) pilisi birtokos, könyvgyűjtő 1795-ben a 

sárospataki kollégiumnak eladott könyvgyűjteménye is tartalmazta Rohr egy könyvét.220 

Gróf Ráday Gedeon (1713–1792) gazdag gyűjteményében is találhatunk egy-egy művet 

Johann Jacob és Karl Friedrich von Mosertől (az utóbbi tollából a már korábban idézett Der 

Herr und der Diener kezdetű értekezés volt fellelhető).221 Bár (a császárvárosban 

rendszeresen jelen lévő, de csak a század utolsó harmadában folyamatosan kint élő) gróf 

                                                 
213 Auer, 2010. 
214 Khevenhüller (ekkor még csak második) főudvarmestertől megtudjuk, hogy Moser mint hessen-kasseli 

titkos tanácsos 1766. április 19-én járt az udvarban (valószínűleg gratulációját fejezte ki az új császárnak). A 

naplóíró feljegyzi, hogy Moser a Der Herr und der Diener című művével vált széles körben ismertté (a kritikus 

hangvételű (könyvet lefordították franciára, oroszra is). Lásd: Khevenhüller, VI. 1917, 177. 
215 Repertorium, 1806, 39–40.; 111. Rohrnak feltehetőleg a következő műveit tartalmazta a gyűjtemény (a 

kiadások pontosan nem azonosíthatóak): Rohr, 1740; Rohr, 1754. 
216 Lünig, 1713. 
217 Monok, 2010, 164–166. 
218 Moser, 1740; Monok, 2010, 133–143. 
219 Rohr, 1728; Rohr, 1730; Rohr, 1732; Rohr, 1729. Lásd: Monok, 1994, 303–314. 
220 Barcza, 1966. 150.; Rohr, 1754. 
221 Segesváry, 2005, 68.; Somkuti, 1968, 166. 
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Hadik András (1710–1790) könyvtára rengeteg a klasszikus művet, a modern, tudományos 

eszméket tartalmazó könyvet, sok had- és természettudományos kiadványt tartalmazott, 

azonban udvarral kapcsolatos írást nem találtunk a könyvjegyzékében.222 

A Zeremonialwissenschaft-irodalom és az udvarjog alapművei, ha nem is voltak meg 

nagy számban az itthoni gyűjteményekben, de szerzőiket a magyar főnemesi 

olvasóközönség is ismerhette. Az illemet és a szokásokat, a viselkedési kultúrát pedig 

nemcsak könyvekből lehet elsajátítani, hanem a közösségi mintakövetésből is. A Bécsben 

és tanulmányaik vagy egyéb megbízatásaik során külföldön megforduló magyar 

főrendeknek lehetőségük volt udvari környezetben szocializálódniuk. Mint láthattuk a 

reprezentatív nyilvánosság társadalmában az udvarban érvényesülni kívánó nemeseknek 

összetett ceremoniális nyelvet, sajátos viselkedésmintát és műveltséget kellett elsajátítaniuk 

ahhoz, hogy az uralkodói rezidenciák kommunikációs terében képesek legyenek eligazodni. 

A vizsgált korszakunkban (1711 és 1765 között) a bécsi udvari kultúrára is a barokk, 

ceremoniális stílus volt a jellemző, tehát az udvari nemeseknek ennek megfelelő 

műveltséggel kellett rendelkezniük. 

 

6. A bécsi udvari kultúra átalakulása 

 

„A nappal alvással és bőséges ebéddel telt, ezt kártyajáték, esetenként pedig színházi 

látványosság váltotta föl, s ha véget értek a játékok és a színház vacsora következett. Ezeket 

ártatlan időtöltésnek szokta nevezni a világ, melyekre a szokások sodra és mindnyájunk 

példája engem is hívogatott, és ha megtagadtam, hogy kövessem a többieket, rossz szemmel 

néztek rám. […] Ezek az időtöltések elszólítottak engem a szokásos kegyességi 

gyakorlatoktól és a te szolgálatodtól: gyakran elmaradtak a reggeli, még gyakrabban az esti 

imádságok, és csak az ünnepnapok szertartásai alkalmával szántam rá magam, hogy 

szentmisét hallgassak.”223 II. Rákóczi Ferenc Bécsről (mint a bűnös Babilonról) formált 

kritikája csak részben fakad a Habsburgok és rezidenciavárosuk megvetéséből, sokkal 

inkább az udvari életforma általános elmarasztalása olvasható ki az idézetből. A fejedelem 

kritikájánál – Rotterdami Erasmustól Apor Péteren keresztül Friedrich Nicolaiig – számos, 

sokkal élesebb hangú bírálatot is idézhettünk volna, ugyanis a morális udvarkritika egyidős 

az (európai) uralkodói udvarok történetével. Az udvari képmutatás, erkölcstelenség és 

haszonelvűség elítélése pedig a legkülönbözőbb társadalmi és kulturális szinteken, illetve 

                                                 
222 Hadik könyvtárának katalógusát lásd: Kincses, 2010, 909-943.; Kincses, 2011, 239-258. 
223 Rákóczi, 2003, 32. 
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műfajokban – prédikációkban, fejedelmi tükrökben, útleírásokban vagy nyilvános és magán 

levelezésekben – juthatott kifejezésre.224 A 18. század második felében, a felvilágosodás 

értékrendjének egyre szélesebb körű terjedésével az udvarkritikus hangok is folyamatosan 

erősödtek, amelyek már nemcsak vallási vagy morális értékeket kértek számon az 

udvarokon, hanem gazdasági és politikai vezérelveket is. Sokan túl nagynak tartották az 

uralkodói udvartartásokat, túl magasnak a reprezentációs kiadásokat, megbízhatatlannak a 

kormányzati döntéshozást és a tanácsadó testületeket, vagy meghaladottnak ítélték az 

udvarok merev, ceremoniális világát. 

A barokk udvarnak és reprezentációs formanyelvének változnia kellett. Az udvari 

kultúra és társadalom átalakulóban volt, a Zeremonialwissenschaft műfaja a 18. század 

második felére elavulttá vált.225 A decorum és a ranghierarchia geometriai pontossággal 

történő kifejezésre juttatása már nem (vagy sokkal kevésbé) érdekelte a szerzőket és az 

olvasókat, mint az előző századfordulón, a ceremónia és az etikett formáinak mögöttes 

tartalma egyre inkább megkopott, a társadalom önértelmezése komoly változásokon ment 

át. Ez a folyamat legradikálisabban a Francia Királyságban ment végbe, ahol a forradalom 

elsodorta az udvart, az uralkodót és a kiváltságos társadalmi rétegeket. Számos területen 

azonban a kormányzat állt a reformok élére, és igyekezett a társadalom, a gazdaság és kultúra 

fejlődését elősegíteni. Jó példa erre a Porosz Királyság fejlődése, amely már II. (Nagy) 

Frigyes előtt megkezdődött, és amelynek uralkodói (leszámítva I. Frigyest) az udvari kultúra 

terén is igyekeztek a pazarlónak ítélt kiadásokat és a ceremoniális külsőségeket minél inkább 

visszaszorítani.226 

A Habsburg Monarchiában 1740-ig egyértelműen barokk udvar működött, amelyet 

Mária Terézia és I. Ferenc kis mértékben egyszerűsített (főként a háborús kiadások miatt), 

azonban a reprezentáció uralkodói eszközét jó érzékkel alkalmazták: egyfelől saját hatalmuk 

legitimálására, másfelől pedig a nemesség integrálására. Az udvartartás méretét és kiadásait 

már gróf Wilhelm von Haugwitz (1702–1765) is szívesen csökkentette volna, de ez a 

folyamat csak József társuralkodásával vette kezdetét, anyjával egyik első közös rendeletük 

volt (már 1765. szeptember 11-én) a császári és a császárnéi udvar összevonása.227 Helmut 

Reinalter szerint II. József az udvartartás kiadásainak megszorításával évente 

hozzávetőlegesen egy millió forintot spórolt meg a kincstár számára.228 1766-ban eltörölték 

                                                 
224 A téma 15–18. századi vonatkozásairól monografikus feldolgozásban lásd: Kiesel, 1979. 
225 Vec, 1998, 377–402. 
226 Blanning, 2002, 194–232. 
227 Cerman, 2010, 119.; Reinalter, 1991, 86.; ÖStA HHStA OMeA ÄZA Kt. 70. Nr. 1. 
228 Reinalter, 2011, 56. 
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az udvarban az arisztokraták előkelő viseletét, a spanyol felöltőt (Mantelkleid), és fontos 

szimbolikus gesztusként udvarképessé tették a katonai egyenruhát. Ugyanebben az évben 

megnyitották a nagyközönség előtt a Prátert, 1773-ban pedig az Augartent, amelyeket 

korábban katonák őriztek az illetéktelen látogatók elől. Mária Terézia férje elvesztése miatt 

érzett mély fájdalma és gyásza, valamint II. József udvari kultúrától való távolságtartása 

miatt 1765 után az udvari mulatságok egyre inkább elmaradtak, az ünnepnapok pedig 

egyszerűsödtek, 1767-től a legfontosabb állami ünnepnap az újév lett. József 

egyeduralkodása alatt pedig a korábban oly fontos reprezentációs alkalomnak számító 

egyházi ünnepek is jelentősen megritkultak és egyszerűsödtek.229 A reprezentáció semmibe 

vétele a leglátványosabban abban mutatkozott meg, hogy az uralkodó meg sem koronáztatta 

magát (legalábbis a magyar és a cseh koronázásra, valamint az osztrák főhercegi hódolásra 

nem került sor). 

Az 1765 utáni politikai publicisztikában (legalábbis retorikájában mindenképp) már nem 

elsősorban az udvar és az uralkodó, hanem a közösség, az állam érdeke állt a középpontban. 

Így sematikus leegyszerűsítéssel azt mondhatjuk, hogy 1765 előtt (nyilván ez egy 

szimbolikusan kiragadott határ-évszám) a Habsburg Monarchiában a főnemesi ideál az 

udvari arisztokrata eszményképe volt (ami műveltséget és viselkedési mintát jelölt, nem azt, 

hogy csak az uralkodói rezidencián tevékenykedett volna). Míg 1765 után az 

államtudományos gondolkodásmód és világnézet térnyerésével párhuzamosan az udvari 

nemes ideálját felváltotta a közjóért tevékenykedő patrióta főúr eszményképe. A disszertáció 

azonban I. Ferenc halála előtti korszakra fókuszál, a következő fejezetekben részletesen 

fogjuk tárgyalni, hogy a magyar főnemesek miként voltak képesek eligazodni a ceremóniák 

világának Bécsében. 

  

                                                 
229 Kovács, 1979, 131–138. 
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II. Az udvari integráció színterei 
 

II./1. A Habsburg udvartartás230 
 

1. Bevezetés 

 

 „Hogy a császári udvar Európa összes udvara közül az egyik legtekintélyesebb az 

tagadhatatlan tény […]. Mert ha valaki a császári szolgálatban lévő hercegek, grófok és 

urak nagy számát vizsgálja, és azt a rendkívül nagy tömeget szemléli, amely rajtuk kívül az 

udvartartást alkotja, úgy máshol is könnyen találhat hasonlóan népes udvart. Mi 

hozzátesszük, hogy más nagy uralkodói udvar, kiváltképp a francia igen nagyszámú, és 

benne talán éppen annyi gavallért és más szolgálókat alkalmaznak, mint a császári 

udvarban, csakhogy tőlük némelyek alig fele pénzt, vagy fizetséget kapnak, sőt a legtöbben 

a címmel is megelégednek, vagy a túlélés édes reményében bizakodnak, és várnak 

türelemmel amíg elődök helyet készítenek számukra.”231 

Milyen források alapján azonosíthatjuk a magyarokat, illetve a Szent Korona területéről 

származó arisztokratákat a soknemzetiségű Habsburg udvartartásban? A 16–17. századra 

vonatkozóan a legkézenfekvőbb források az Udvari Kamarában vezetett számadáskönyvek 

(Hofzahlamtsbücher), amelyek az udvarban szolgálatot teljesítők fizetéséről is pontos 

információkat nyújtanak.232 A számadáskönyvek, azonban csak az 1714-ben bevezetett 

kamarai reformig jól használható források, azonban 1711 és 1714 között egy magyar udvari 

alkalmazottról sincs tudomásom. A sajtó fejlődésének és a nyomdaipar konjunktúrájának 

köszönhetően a 17–18. század fordulójától évente kiadták az ún. udvari kalendáriumot 

(Kayser-königlicher Hof- und Ehren-Calender), amelyek a császári-királyi udvar (beleértve 

a főhercegi, főhercegnői és egyéb udvartartások) teljes személyi állományának a névsorát 

                                                 
230 Jelen fejezet a következő tanulmányom Magyarok a bécsi udvartartás alkalmazásában 1711 és 1765 között. 

In: KoraújkorÁSZ. Koraújkor-történettel foglalkozó doktoranduszok tanulmányai. Szerk.: Barta János; Szekér 

Barnabás, Virovecz Nándor, Ugry Bálint. (szerkesztés alatt) kis mértékben átdolgozott, bővített változata. 
231 „Daß der Kayserliche Hof einer von denen ansehnlichsten unter allen Europäischen Höfen sey, ist eine 

unläugbare Sache […]. Denn wenn man die grosse Anzahl derer Fürsten, Grafen und Herren, welche in 

Kayserlichen Hof-Diensten stehen, erweget, und die überaus starcke Menge derer übrigen Hof-Bedienten 

betrachtet, so wird man leich anderswo einen solchen nombreusen Hof finden. Wir geben zwar zu, daß anderer 

grosser Potentaten Höfe, vornehmlich der Frantzösische, meistentheils auch sehr zahlreich, und daß an 

denenselben vielleicht eben so viel Cavalliers und andere Bediente, als an dem Kayserlichen, engagiret sind; 

allein es geniesset von solchen zuweilen kaum die Helffte Gage oder Besoldung, sondern die mehresten sind 

mit dem Praedicat zufrieden, oder trösten sich mit der süssen Hoffnung der survivance, und warten mit Gedult, 

biß die Antecessores Platz machen.” Küchelbecker, 1730, 157-158. 
232 Hengerer, 2004/a. 
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tartalmazták.233 Az udvartartás fogalmán tehát a kalendáriumokban található Habsburg 

(császári, császárnéi, főhercegi, főhercegnői) udvarok összességét értem, így nem a tágabb 

udvar fogalmat használom, amelybe a bécsi kormányszervek (mint a kamara vagy a 

kancellária) is beletartoznak. Hasonló nyomtatványokat – reprezentációs és információközlő 

céllal – adtak ki korábban már más európai udvarok is (elsőként 1629-ben a pápai, 1644-ben 

a francia, 1694-ben az angol, 1704-ben a porosz udvar).234 E kiadványok fontos személyi 

információkkal szolgáltak az udvarba érkező főrendek és követek számára, valamint általuk 

a népes udvartartásról azok is értesülhettek, akik nem jutottak el az uralkodói 

rezidenciákra.235 A kiadványoknak pedig a tájékoztatás mellett reprezentációs funkciójuk is 

volt, mivel az udvar grandiózus méreteiről (amely az uralkodói hatalom elsődleges 

szimbóluma) azok is tudomást szereztek, akik személyesen nem jutottak az uralkodói 

rezidenciára. Az udvari kalendárium nem keverendő össze az állami sematizmussal (több 

névváltoztatáson átment, Kayserlicher, Königlicher und Erzherzoglicher Staats- und 

Standeskalender, vagy később Schematismo der Kayserl-königlich wie auch 

Erzherzoglichen Instanzien, Ämter és 1701-ben adták ki először). Az előbbi havi lebontásban 

tartalmazza az udvari ünnepeket, az udvar alkalmazásában állókat és a monarchia fontosabb 

világi és egyházi vezetőit. Az állami sematizmus az udvari alkalmazottak mellett a fontosabb 

osztrák és kiváltképp a bécsi hivatalok, tanácstestületek, lovag- és érdemrendek címtárát 

tartalmazza. A jelen fejezet elsősorban az udvari kalendáriumok alapján (ugyan helyenként 

kontroll vagy kiegészítő forrásként felhasználva az állami sematizmusokat) mutatja be a 

bécsi udvartartás magyar alkalmazottait. A kalendáriumok és az egyéb kiegészítő levéltári 

dokumentumok mellett a tanulmány alapvető forrásai még a Főudvarmesteri Hivatal 

pénzügyeit dokumentáló Hofparteienprotokolle-kötetek (rendszertelenül 1637 óta vezették, 

de 1686 óta voltak évenkénti formailag egységes kötetek).236 

                                                 
233 A 18. század első felében két fajta udvari kalendáriumot adtak ki: rendszertelenül egy kis alapút (mai 

körülbelül A7-es formátumút) és egy nagyobb alapút (nagyjából a mai A5-ös formátummal megegyezőt). 

(Lásd bővebben: Kubsika, 2009. 11.) A jelen fejezet a nagyalapú kalendáriumokkal foglalkozik, amelyek az 

udvartartás névsorát és havi lebontásban az összes udvari ünnepet tartalmazták. A kisalapú kalendárium 

tartalmazta az aranygyapjas lovagok és a csillagkeresztes udvarhölgyek listáját, valamint a monarchia 

arisztokratáinak név- és születésnapját, illetve az aktuális halálhíreket. Az 1753-ban kiadott példány 

reprezentatívan közel 60 (az udvarban is számon tartott) magyar arisztokrata név- és/vagy születésnapját 

tartalmazza, amely arányszám nem marad el a cseh vagy az osztrák arisztokratákétól. 

A Főudvarmesteri Hivatal 1766-ban Albert herceg és Mária Krisztina főhercegnő pozsonyi udvartartásáról is 

kért be információkat, erről lásd: ÖStA HHStA OMeA ÄZA Kt. 73. Fasc. 6. 
234 Noflatscher, 2004, 61. 
235 Az udvarok sajtóreprezentációjáról lásd: Gestrich, 1994, 78–90. 
236 Kubiska-Scharl – Pölzl, 2012, 413–415.; ÖStA HHStA OMeA Hofparteinprotokolle Bd. 7–30. 
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 A magyar udvari funkcionáriusok pontos azonosításával kapcsolatban azonban két 

probléma is felmerül: a vizsgált időintervallumban az udvari kalendáriumok elvileg 

hiánytalanul rendelkezésre állnak, azonban több osztrák és magyar közgyűjteményt 

átvizsgálva sem sikerült az összes tételt felkutatnom. A másik probléma pedig az, hogy mind 

a kalendáriumok, mind a sematizmusok az egyes tisztségeknél csak neveket (esetleg címeket 

és titulusokat) tartalmaznak, de nemzetiségi megjelölést nem, így a nem magyar névvel 

rendelkezők azonosítása csak ismert személyek esetében (mint Kollár Ádám, aki sokszor 

Adam Colar néven szerepel) lehetséges. A körülbelül 1500 nevet tartalmazó lajstromokból 

az elírt nevek (például Czobor, helyett Zobor) azonosítása külön nehézséget okoz. A hiányzó 

évekbeli források pótlására a sematizmusok mellett Irene Kubiska (később Kubiska-Scharl) 

kutatásai és adattára is nagy segítségül szolgált.237 Kubiska a fent röviden bemutatott 

források (udvari kalendáriumok és Hofparteienprotokolle) mentén dolgozta fel 

szisztematikusan a VI. Károly alatti udvartartásokat, majd Michael Pölzllel közösen Martin 

Scheutz bécsi egyetemi kutatócsoportjában (Personal und Organisation des Wiener Hofes 

im 18. Jahrhundert) egészen 1765-ig az udvartartások személyi állományát.238 Kubiska és a 

kutatócsoport megközelítésmódja – jelen dolgozattal ellentétben – leginkább általános 

intézménytörténeti jellegű, valamint különös figyelmet fordít az udvar személyzeti 

működésében (a korábbi kutatások marginális rétegére) az alacsonyabb társadalmi 

rangúakra, azonban az udvar nemzetiségi összetételével nem foglalkozik.  

 A következőkben először az udvartartás általános struktúrája, mérete, a magyarok 

számára fontosabb pozícióit mutatjuk be, majd (a lehetőség szerinti) összehasonlító igénnyel 

szó lesz a családi és személyes stratégiákról, előnyökről, zárásként, a függelékben pedig 

megtalálható az azonosított magyar udvari funkcionáriusok listája. 

 

2. Az udvartartás szerkezete és benne a magyarok aránya 

 

 A kora újkori (osztrák) Habsburg udvar jellegét és szerkezetét I. Ferdinánd császár 

1527-ben, valamint 1537-ben – burgund mintára – kiadott udvari rendtartása (Hofordnung) 

                                                 
237 Kubiska, 2009; Kubiska-Scharl – Pölzl, 2013. 

Udvari kalendáriumok alapján hiánytalanul az 1745 és az 1765 közötti időszakot sikerült átnéznem (valamint 

az 1714. és az 1725. éveket). A sematizmusok alapján, pedig az 1720. évet és az 1730 és 1741 közötti 

időintervallumot (az 1737. év kivételével). Így Kubiska és a bécsi kutatócsoport eredményeire az 1711 és 1719 

közötti, valamint az 1742 és 1744 közötti adatok szempontjából támaszkodtam kizárólagosan, illetve a vizsgált 

korszak többi részére is megbízható kontrolladatokat nyújtottak. 
238 Mindkét mű nagy érdeme, hogy tematikus és személyenkénti adattárat is tartalmaz. 
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határozta meg.239 Ekkor határozták meg pontosan az udvartartás strukturális pilléreit jelentő 

négy udvari hivatalnak és vezetőinek – főudvarmester (Obersthofmeister), főkamarás 

(Oberstkämmerer), fő udvari marsall (Obersthofmarschall), főistállómester 

(Oberststallmeister) – feladatköreit és egymáshoz való viszonyát (amelyek ugyan minden 

uralkodó alatt kisebb-nagyobb mértékben módosultak, de alapvetően nem változtak).240 Az 

udvartartás (Bécs legnagyobb „munkaadójának”) számbeli mérete az évszázadok során 

azonban annál nagyobb változásokat mutatott. A 16. század derekán úgy 550 főt tett ki, majd 

Rudolf prágai udvara kezdetben körülbelül 700 alkalmazottat, majd 1100-1200 embert 

számlált.241 I. Lipót császár udvartartása 1700 körül közel 1000 főből állt, VI. Károly udvara 

1735-ben 1500-1600 fő volt (a központi igazgatással együtt 2100–2200), az 1760-as 

években pedig több mint 1300 ember alkotta az udvartartást.242 A 18. század utolsó 

harmadában bekövetkezett számbeli csökkenést azonban a 19. században újból növekedés 

követte, amely során a 19. században 3000 főt is meghaladó udvarral találkozunk, és csak 

1913-ban csökkent (a 16. századi végihez hasonló) 736 főre.243 Az udvar méretének 

növekedése az alkalmazottak fizetéseinek a tükrében is jól látszik (a pénzértékének 

csökkenése mellett is figyelemre méltó az arányok változása): míg I. Ferdinánd alatti 

udvartartások (a testőrségek nélkül) kevesebb, mint 90 ezer forintba kerültek évente, míg az 

1750-es évek udvarának fenntartása 700 ezer és egymillió forint között mozgott.244 

A kora újkor évszázadaiban a sok száz főből álló udvartartásnak csak kis részét 

képezték a magyarok. Pálffy Géza adatai és becslései szerint a 16. században a magyarok 

alkották az udvartartás 3-4 %-át.245 Ez első sorban Ferdinánd és Miksa regnálása alatti időkre 

helytálló, amikor évente 12-18 magyar dolgozott az udvarban, míg Rudolf növekvő prágai 

udvarában ez a szám 5 fő alá (1610–1612-ben 1 főre) redukálódott.246 A 17. század hátralévő 

részére vonatkozóan sajnos nem rendelkezünk pontos adatokkal. Az 1711 és az 1765 közötti 

időszakban a számok (a rudolfi udvarhoz képest) csak kis javulást mutatnának – ha Mária 

Terézia kezdeményezésére, és a magyar rendek támogatásának hatására – 1760-ban nem 

hívták volna életre a bécsi Magyar Nemesi Testőrséget (Praetoriana Nobilium Turma 

Hungarica/ königliche ungarische adelige Leibgarde). A testőrség egyszerre volt katonai és 

                                                 
239 Duindam, 2003, 39.; Scheutz – Wührer, 2011, 24–33.; Žolger, 1917, 47–53. 
240 A feladatok fokról-fokra történő változásáról lásd: Scheutz–Wührer, 2011. 
241 Duindam, 2003, 69-70. 
242 Scheutz, 2011. 40.; Duindam, 2003, 72.; Mikoletzky, 1956, 669–675.; Reinalter, 1991, 78.; Cerman, 2010, 

99.; Scheutz–Wührer, 2011, 36. 
243 Scheutz, 2011, 41-42. 
244 Mikoletzky, 1956, 669–675. 
245 Pálffy, 2008, 99. 
246 Pálffy, 2008, 101-102. 
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udvari szervezet, intézményileg egyszerre tartozott a Főudvarmesteri Hivatal és az Udvari 

Haditanács felügyelete alá. A magyar szakirodalomban – kiváltképp az irodalom- és 

művelődéstörténeti jelentősége miatt – az egyik legjobban ismert bécsi udvari intézmény 

bemutatására csak röviden térek ki.247 A testőrség megalapításával kapcsolatban sokat 

emlegetett megállapítás, hogy „III. Károly a főnemesség kegyét el tudta nyerni, de a 

középnemességét nem… Mária Terézia ezt célozta a bécsi testőrség felállításával.”248 Károly 

császár uralkodása idején egyébként már gróf Csáky Imre bíboros is javasolta egy bécsi 

magyar nemesi testőrség felállítását, azonban a terv csak évtizedekkel később valósulhatott 

meg.249 A testőrgárda életre hívása hármas célt szolgált: nagy mértékben emelte a magyarok 

udvari jelenlétét, kölcsönösen reprezentálta a Habsburgokat és a magyar rendeket (az előbbi 

számára védelmi funkciót is nyújtott), valamint egyfajta iskolát, művelődési teret is 

biztosított a köznemesi ifjak számára. 

Az 1760-as években a következő testőrségek működtek az udvarban: 1518-tól a 

hacsérok (k. k. Hartschieren-Leibgarde) és a darabontok (k. k. Trabanten-Leibgarde), 1745 

óta a Svájci Gárda (Schweizer Garde), valamint 1763-tól az örökös tartományok nemeseiből 

álló Arciér -testőrgárdák, amelyek közül az előbbi (k. k. adelige Arcièren-Leibgrade) a 

császárhoz, míg a későbbi (königlich römische adelige Leibgarde zu Pferd) a római 

királyhoz tartozott (a két gárdát 1765-ben, I. Ferenc császár elhunytát követően 

egyesítették).250 A magyar testőrgárdának nemcsak a fenntartását finanszírozta minden 

magyar, erdélyi és horvát–szlavón vármegye, hanem a 120 főből álló testőrségbe arányosan 

(vármegyénként két főt) fiatal nemeseket (egy harmad arányban protestánsokat is) 

delegálhatott, ami igen jelentős módon erősítette a magyar nemesek jelenlétét a császári-

királyi udvarban, szimbolikusan általuk az egész ország, minden vármegye képviseltette 

magát a fővárosban. A 120 testőr felett a gárda állományába még beletartoztak a tisztek 

(kapitány, alkapitány, testőrhadnagy, testőralhadnagy, három első testőrőrmester és hat 

másod testőrőrmester), valamint a tanárok és a kisegítő személyzet (lelkész, lovász, orvos, 

sebész, trombitás, könyvelő). Az udvari kalendáriumok és a sematizmusok név szerint 

tartalmazzák a tisztek, valamint a tanárok és a kisegítő személyzet névsorát (a testőröknek 

csak a számát tüntették fel). A tanárok és a személyzet esetében nincs okunk feltételezni, 

                                                 
247 Csak néhány tájékozató művet felsorolva: Ballagi, 1872; Illéssy, 1895; Hellenbronth, 1940/a; Urrisk-

Obertyński, 2004, 57–94. 
248 Ballagi, 1872, 2. 
249 Málnási, 1933, 148. 
250 Urrisk-Obertyński, 2004, 43–56.; 95–148. A hacsérok és az Arciér-testőrök elnevezése is az olasz íjász 

szóból ered (erre kszönöm Szijártó Istvánnak, hogy felhívta a figyelmemet), ennek ellenére nem tartanám 

szerencsésnek az íjásztestőr fordítást, mivel a 18. században egyik testőralakulat sem volt íjjal felfegyverezve. 
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hogy ne bécsi munkaerőt foglalkoztattak volna, a neveik (Lidl, Laubmayr, Holzbauer, 

Ulram) is erről árulkodnak, így az ő személyükkel a továbbiakban nem foglalkozunk, 

valamint az összesített névsorba (1. függelék) sem lettek bevezetve. A Főudvarmesteri 

Hivatal kancelláriája felügyelete alatt kiállított udvari kalendáriumok többnyire megbízható 

források, amelyeket évről-évre az elmúlt évi példány alapján adtak ki, de olykor egy-egy 

esetben előfordulnak utólagos korrekciók is, amikor a nyomtatott változatokból pirossal 

kihúzták a helytelenül bent maradt neveket. A csatolt névsorban (1. függelék) azonban 

pontosabbnak ítéltük a gárda címtára alapján megadni a tisztek szolgálati évét, illetve a 

kalendáriumhoz hasonlóan a testőrök név szerinti felsorolását én sem közlöm. 

De a gárda jól körülhatárolható és csak magyarokat a soraiba fogadó intézményén 

kívül hány magyart találunk még 1711 és 1765 között a bécsi udvartartásban? Ennek a 

számnak a megállapítása a fent jelzett azonosítási problémákon túl sem egyszerű feladat, 

mert egyfelől olyan személyekkel is találkozunk, akikről (egyéb források hiányában) nem 

egyértelműen eldönthető, hogy magyarok voltak-e, valamint a korabeli nemzetkoncepciók 

alapján nehéz egyértelmű és következetes „állampolgári” határokat meghúzni. Három 

bizonytalanul azonosítható családnévvel (Fay, Siebenbürger, Unger) találkoztam, amelyek 

közül mindegyik esetben a nemleges válasz mellett döntöttem. A Siebenbürger251 családnév 

utalhat erdélyi (esetleg erdélyi szász) származásra, de korábbi, Erdélytől már régóta 

elszakadt generációktól is eredhet a név, így az önmagában még nem feltételez magyar 

kötődést. Az Unger családnévvel is hasonló a helyzet, mert a név a régi német nyelvben 

ugyan magyart jelent és Mária Terézia 1756-ban nemeslevelet adott egy hasonló nevű 

Sopron vármegyei famíliának, azonban kontrollforrások hiányában nincs okunk a két család 

között kapcsolatot feltételezni.252 Thomas Fay (?–?) 1715 és 1721 között szolgálatot teljesítő 

császári lakáj (Leiblakai) nevéről lehetne a nemesi Fáy családra következtetni, de a rokonság 

nem túl valószínű, mert alacsony (rangon aluli) beosztásról van szó és a „von” nemesi előtag 

is hiányzik a név elől. 

Az ismertebb famíliák tagjai esetében sem mindig egyértelmű megítélni az adott 

nemzethez való tartozásukat. A csatolt névsorban (1. függelék) szereplő családok közül 

ilyenek a Kollonichok és a Serényiek. A Kollonich horvát eredetű család, amely a 15. 

században az oszmánok elől a stájer tartományokba húzódott, majd 1583-ban felvételt nyert 

az alsó-ausztriai Herrenstandba és 1604-ben a Magyar Királyságban is honfiúsították a 

                                                 
251 Johann Heinrich Siebenbürger több pozícióban 1725 és 1740 között lakájként szolgált. Lásd: Kubiska, 2009, 

153. 
252 Nagy, XI. 1865, 398. 
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családot.253 Tehát a Habsburg Monarchiára jellemző nemzetközi arisztokrácia képviselőit 

ismerhetjük fel bennük. Gróf Kollonich Károly (?–?) magyarságát nem kérdőjelezzük meg, 

mert őt felvették a magyar nemesi testőrségbe is,254 és – ellenadatok hiányában – gróf 

Kollonich Katalint (?–?) is a magyarok közé soroltuk. A Serényiekkel már problematikusabb 

a helyzet. A család kezdetben Csanád, majd Gömör vármegyében rendelkezett birtokokkal, 

de a 17. század elején magyar és morva ágra szakadt.255 A család morvaországi ága volt 

személyesen jelen a császári udvarban, amelyet a 18. század elején valószínűen már inkább 

a cseh–morva nemesség soraiba kellene bekategorizálni, de feltételezhető magyar kötődésük 

(családi kapcsolataik) és esetleges magyarországi birtokaik miatt bent hagytuk őket a csatolt 

névsorban (1. függelék). 

Egy esetben kellett mérlegelni, hogy más országból származó főúri feleséget a 

magyarok közé soroljunk-e be. Herceg Esterházy (született márki Desane e Rodi) Anna 

Margitról (1673–1755) van szó (a kalendáriumi bejegyzés eredeti formáját meghagyva). 

Születési neve Anna Margherita di Tizzoni Blandrata, Desana márkinője, Rhodi grófnője, 

akit 1694-ben gróf (később herceg) Esterházy Mihály vett feleségül.256 1727 és 1740 között 

állt az udvar szolgálatában mint főudvarmesternő. Udvari szolgálati idejét Esterházy 

hercegnéként töltötte le, emiatt úgy vélem, hogy ő is – a dinasztikus házasságokhoz 

hasonlóan – mindkét nemzet tagjának minősíthető és a nemzetközi arisztokrácia soraiba 

számítható. 

Az 1. függelékben csatolt személylista alapjául a többnyire hitelesnek és pontosnak 

tekinthető udvari kalendáriumok szolgáltak, azonban egy magyar nemesi apród az apródok 

névjegyzékében szerepel ugyan, de a kalendáriumba már nem vezették be a nevét.257 A 

nemesi apródok jegyzéke szerint gróf Nádasdy Lipót Flórián (1700–1758) 1714-ben szolgált 

az udvarban. Elképzelhető, hogy rendhagyó módon csak pár hónapos szolgálatról lehetett 

szó, ezért nem kerülhetett be az adott évre már kiadott kalendáriumba. 

A felvázolt azonosítási szempontok alapján a bécsi udvartartásban 1711 és az 1765 

között 36 magyar (vagy szorosan magyar kötődésű) személyt találunk, valamint 13 poszton 

                                                 
253 Nagy, VI. 1860, 301.; Wißgrill, I. 1794. 12. 
254 Báróczy így ír róla „[1763] március 18-án az érdemekben gazdag Kolonich Károly gróf őrnagyot osztották 

be a Darmstadt-dragonyosoktól a testőrséghez, mint alezredest, aki szelídlelkű, barátságos és nagyon nemes 

jellemű ember volt, és az egész hétéves háborút végigküzdötte.” Báróczy, 1936, 28. 
255 A Serényi családból először Ferenc kapott 1563-ban indigenátust. Bővebben lásd: Bodnár, 2008. 133.; 

Ernyey, 1925, 14. 
256 Három lányuk közül kettő Eleonóra és Terézia (az azonosítás nehézségei miatt csak valószínűsíthetően) 

udvarhölgyként szolgált Vilma Amália (I. József császár özvegye) udvarában, tehát abban az udvartartásban, 

ahol később anyjuk főudvarmesternő lett. Családfát lásd: Nagy, IV. 1853, 83. 
257 ÖStA HHStA OStA SR 15. 
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20 testőrtisztet és 120 testőrt (az utóbbi kötött létszámú poszton többen is megfordultak az 

évek alatt, de a kalendáriumhoz hasonlóan az ő személyükkel nem foglalkoztam). Fontos 

kiemelni, hogy testőrségen kívül nem volt más olyan intézménye az udvartartásnak, amelyet 

kötelezően csak magyarokkal kellett volna feltöltenie. Hangsúlyozni kell, hogy a 

megnevezett 36 fő nem egyszerre állt az udvar alkalmazásában, hanem 54 év alatt, valamint 

ez a szám minden bizonnyal magasabb a nem magyar nevet viselők miatt. 1711 és 1715 

között egy magyar sem dolgozott a császári-királyi udvartartásban,258 ennek oka minden 

bizonnyal a Rákóczi-felkelés utáni regenerálódásban, illetve Károly császár és az udvar 

figyelmének, energiáinak spanyol ügyekkel kapcsolatos lekötöttségben keresendő. VI. 

Károly udvarában 29 év alatt 20 magyarral találkozhatunk (tehát az integrációnak ez a fajtája 

nem mutat kiugró növekedést), míg Mária Terézia és Lotaringiai Ferenc udvartartásában 25 

év alatt a – testőröket nem számítva – 16 magyart azonosíthatunk. Évtizedenkénti bontásban 

a következő számokat kapjuk: az 1710-es években 9, az 1720-as évtizedben 15, az 1730-

asban 7, 1740-esben 5, az 1750-es években 9, míg 1760 és 1765 között szintén 9 magyart 

találunk az udvar alkalmazásában. Mária Terézia trónra kerülésének az évtizedében 

feltűnően kevés magyar dolgozott az udvarban, ami az osztrák örökösödési háború miatti 

financiális nehézségekkel és a fiatal magyar nemesek katonai szerepvállalásával állhat 

összefüggésben. Az 1750-es évekre már kis mértékben nőtt a magyar udvari alkalmazottak 

száma, de a hétéves háború miatt a monarchia még mindig nehéz helyzetben volt, tartós 

növekedésre és a kormányzat kezdeményezte tudatos fejlesztésre (gondoljunk a nemesi 

testőrség és a Szent István Rend megalapítására) csak az 1760-as években kerülhetett sor. 

A magasabb pozíciókat leszámítva az udvartartásnak csak kis hányada állt 

nemesekből. Az udvari pozíciók presztízsnövekedésére Európában a 16–17. században 

került sor, először (mint láthattuk) a spanyol, majd a francia udvar mintaadó hatására. 

Bécsben például az 1537-ben kiadott udvari rendtartás vezette be, hogy a korábbi 

gyakorlattal ellentétben a kamarásoknak a főnemesség soraiból kell kikerülniük.259 A 

nemesek és főnemesek számára fenntartott pozíciók között igen komoly hierarchikus 

különbségek alakultak ki. Friedrich Karl von Moser az udvartartás különböző tisztségeinek 

társadalmi összetétele szempontjából öt kategóriát különböztet meg: 1. (fő)nemesek által 

betöltehető pozíció (magasabb udvari tisztségek, kamarások, testőrtisztek) 2. főként 

nemesek által betöltött tisztség, de elvétve (kisebb udvarokban) polgári származásúak is 

betölthetik (istállómester, vadászmester) 3. különbségtétel nélkül polgár és nemes által 

                                                 
258 Károly császár korai bécsi udvaráról lásd: Lhotsky, 1958. 
259 Cerman, 2010, 127. 
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betölthető tistség (konyhamester, ezüstkamarás) 4. polgár és nemes által betölthető 

alacsonyabb rangú tisztség (várnagy, pohárnok, előmetélő) 5. csak polgári származásúakkal 

betölthető pozíció (inas).260 

A Habsburg udvarban nem nemesként szolgálatot teljesítők körét legnagyobb 

arányban a bécsiek és alsó-ausztriaiak alkották. A magyarok közül csak nemeseket találunk 

az udvar állandó alkalmazásában (illetve három főt: Gyárfás Mátyást, Nagy Mihályt és 

feleségét, akik kezdetben valószínűleg nem voltak nemesek, de a szolgálati évek alatt azok 

lettek), mert az alacsonyabb származásúak számára a fizetések és az egyéb juttatások nem 

voltak elég magasak ahhoz, hogy a bécsi életet megérte volna számukra fenntartani. Az 56 

magyarból (a testőrség tisztjeivel együtt) 39 volt főrangú, grófi származású, mert a 

reprezentációs és kapcsolatépítési szempontokból számukra volt legvonzóbb az udvari 

karrier. Meglepő becslés, hogy a 18. század elején az udvari alkalmazottak hozzávetőlegesen 

1%-a volt csak nő.261 Ez az arányszám az egész udvartartásra és a nagyszámú nem nemesi 

funkcionáriusokra vonatkozik, az arisztokratáknak szóló udvari pozíciókat vizsgálva a nők 

aránya ennél sokkal magasabb volt. A 36 magyarból (a testőröket itt nem vesszük 

számításba, mert ők csak férfiak lehettek) 18 volt nő, amely a 16. századi (a magyarok udvari 

                                                 
260 Ezzel kapcsolatban érdemesnek tartjuk Moser kategóriarendszerét egészében idézni, mert hasznos kortársi 

véleményt közöl az udvari tisztségek társadalmi megoszlásáról, hierarchiájáról, amelynek megítélése utólag 

sok esetben igen nehézkes. 

 „1. Von einigen kan man zuverlässig sagen: daß sie zu aller oder doch von unvordenklicher Zeit her als adelich 

gehalten und auch noch also geachtet werden 

2. Andere seynd zwar an sich adelich, werden aber auch zuweilen von bürgerlichen Personen bekleidet. 

3. Noch andere werden ohne unterschied mit adelichen und bürgerlichen besezt. 

4. Ferner seynd auch noch Bedienungen, welche bald vor bürgerlich, bald vor adelich geachtet werden, 

nachdem der Hof und die Personen seynd, welchen das Amt aufgetragen wird. 

5. Endlich seynd einige Bedienungen ohnstreitig bloß bürgerlich, werden aber um der denselben anklebenden 

Vortheile und Vorzüge willen auch ohne Bedencken von dem Adel übernommen,” Moser, II. 1761. 173. 

 „Zu der ersten Gattung gehören alle hohe Hof-Aemter, die Maitre-Chargen, die CAmmer-Herrn, Cammer- 

und Hof-Junckere, und Pagen; ferner alle Häupter der Garden, alle Ordens-Ritter. 

In die zweyte Classe möchten gehören Stallmeister-Jägermeister und dergleichen Chargen, welche 

der Gebrauch der meisten Höfe dem Adel, um so mehrers, beylegt, als dises eigentlich die Wissenschaften 

seynd, in welchen derselbe seine Stärcke besizet; doch finder sich auch daß dise Aemter von Bürgerlichen 

bekleidet werden. Hieher gehören auch alle andere Aemter adelicher Würde, welche aus besonderer Affection 

des Regenten einer Person bürgerlichen Stands anvertrauet werden, sie haben übrigens Nahmen, wie sie 

wollen. 

In die dritte Gattung möchten zu rechnen seyn die Stellen: Forstmeister, Ober-Küchen-Meister, Ober-

Silber-Cämmerer, Geheimer Cämmerer, Pagen-Hofmeister c. 

Zu der vierdten Rubric rechne ich die Bedienungen eines Burggrafen, der Truchsessen, Mund-

Schencken u. s. w. 

Endlich die lezte Gattung wird eigentlich an dem Kayserlichen-Hof angetroffen, da man Cammer-

Diener, Cammer-Fourier, ja noch ungleich geringere Bediente mit dem von geziert findet, welche freylich 

keinen Stifftsmässigen Adel auf ihre Kinder bringen, hingegen desto mehr baare Ahnen erwerben, und mit 

ächten Cremnizer Ducaten ihre sechzehen Schilde Standes-mäßig genug zu blasonieren wissen.” Moser, II. 

1761, 174. 
261 Scheutz, 2011, 41. 
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alkalmazottak szempontjából kedvezőbb) adatokkal való összehasonlítás után is jelentősnek 

tűnik, mert köztük nem, vagy csak elenyésző számban lehet nőket találni.  

Röviden még szót kell ejteni néhány – magyarokhoz kötődő vagy névlegesen magyar 

– pozícióról és személyről, amelyek a csatolt névsorba (1. függelék) nem kerültek be. Ilyen 

például a magyar heroldi tisztség, amelyről alig sikerült információt gyűjtenünk. A 18. 

században a birodalmi, az osztrák, vagy a cseh heroldokhoz hasonlóan a magyar herold 

feladata is sokkal egyszerűbb lehetett, mint a tisztség középkori viselőié. Konkrét feladatát 

a koronázások vagy nagyobb ceremóniák alkalmával a Magyar Királyságot jelképező 

inszignia, tehát a címer (vagy zászló) hordása képezte. A többi heroldi tisztséghez hasonlóan 

a magyar heroldi pozíciót sem folyamatosan töltötték be. VI. Károly alatt egyedül Bernhard 

Gögger von Löwenegg (?–?) volt 1715 és 1729 között a magyar herold. Mária Terézia trónra 

lépésekor sem vettek fel új magyar heroldot, úgy határoztak, hogy a koronázáskor 

valamelyik másik (örökös tartományok beli) herold töltse be a Löwenegg után szabadon 

maradt tisztséget, de később pótolni kell az üresedést.262 1745-ben Johann Georg Pakay (?–

?) és Franz Josef Gössinger (?–?) is pályáztak a magyar heroldi pozícióra, de a tisztséget 

egyikük sem nyerte el, hanem Franz Reisch (?–?) 1754-ben történt kinevezéséig 

betöltetlenül hagyták.263 Utána 1760-ban a már egyértelműen magyar és udvari karriert 

befutó (inas, magyar herold, majd budai várnagy) Gyárfás Mátyást (?–?) nevezték ki 

heroldnak, aki 1766-ig töltötte be a tisztséget. 

Erzsébet Krisztina özvegy császárné udvartartásában 1747-ben (csak egy 

alkalommal) találunk egy bizonyos Hung. Liverey pozíciót, amelyet Maria Kußmanin (?–?) 

töltött be. Erről a feladatkörről semmilyen információt nem sikerült gyűjtenünk, 

feltételezésünk szerint a császárné kíséretének magyar ruhás (livrée) tagjáról lehet szó. 

Végül azonosíthatunk az udvartartásban olyan magyarokat is, akik a 

kalendáriumokba nem kerültek be, így az állandó udvartartásnak nem képezték a részét, 

hanem csak aktuális feladatokkal voltak megbízva. A Főudvarmesteri Hivatal protokollumai 

szerint ilyen ideiglenes megbízást kapott Bajtay Antal (1717–1775) és Izdenczy József 

(1733–1811) is. (Minden bizonnyal többen is kaptak ideiglenes udvari feladatokat – például 

más udvari főhivatalok alkalmazásában – de ezek vizsgálatát nem célozza a dolgozat.) 

Izdenczy József (a későbbi államtanácsos) – az 1758. december 24-i protokollum bejegyzés 

alapján – József főherceg magyar nyelvtanára volt, majd az 1761. március 27-i bejegyzés 

                                                 
262 ÖStA HHStA OMeA SR 45. Kt. 2. Nr.; ÖStA HHStA OMeA ZA SR Kt. 45. Fasc. 2. Nr. 8. 
263 ÖStA HHStA OMeA ÄZA 45. Kt. 1. Nr. 
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szerint (korábban) Károly főherceg tanári karának is a tagja volt.264 Bajtay Antal piarista 

szerzetes (sőt tartományfőnök) – a kevés közvetlen udvari alkalmazásban álló pap egyike265 

– a trónörökös magyar történelem tanára volt.266 Bajtay feladata – monarchia más 

területeinek szakértőihez hasonlóan267 – a magyar történelem államkormányzati tanácsokkal 

kiegészített közvetítése volt. A tanár tudatában volt felelőssége súlyának: „Mert nem 

akármilyen történelmet kell írnom, hanem olyant mely a legbölcsebb tanácsokkal és 

intelmekkel lássa el a fejedelmet az állam és a nép kormányzásában. Ez pedig a legnehezebb 

feladat.”.268 1754-től kezdte írni a Józsefnek szánt átfogó tankönyvet, amelynek anyagát 

1759-ben pár hónap alatt tanított meg neki.269 Azonban a császárvárosi élet nem volt neki 

való, gróf Károlyi Antalnak (1732–1791) a következőket írta: „Higgye el nekem, hogy 

ezerszer szívesebben lennék ott [Nagykárolyban], mint itt, mert végtelenül egyszerű jellemem 

nincs semmi viszonyban az udvari emberek mozaikjaival.”270 A többéves udvari szolgálat 

ellenére Bajtay neve nemcsak a kalendáriumokba és sematizmusokba nem került be, hanem 

legtöbb esetben a témával foglalkozó szakirodalomba sem.271 

 

3. Családi és személyes stratégiák, lehetőségek 

 

Először vegyük közelebbről szemügyre, hogy milyen életkorban és milyen poszton 

szolgált az udvarban a legtöbb magyar! A magyarok többsége, 22 fő – még a testőrtisztek 

számát (20 fő) is megelőzve – udvarhölgyként (Hofdame) és nemesi apródként (Edelknabe) 

volt jelen a Habsburg udvartartásban. Ez a két pozíció igen hasonló feladatkört jelentett. 

Mindkét pozícióra csak fiatal nemesi lányok és fiúk jelentkezhettek, amely pozíció betöltése 

során udvari környezetben szocializálódhattak, reprezentatív szolgálatot végeztek 

                                                 
264 ÖStA HHStA OMeA Hofparteinprotokolle Bd. 24. (1757–1758) 587.; Bd. 26. (1761) 115. A pozíció 

elnyerését valószínűleg Barkóczy Ferenc egri püspöknek köszönhette, akinél korábban titkári szolgálatot 

teljesített. Strada, 1940, 13. 
265 Beales, 2007. 94–95. 
266 ÖStA HHStA OMeA Hofparteinprotokolle. Bd. 22. (1753–1754) 748.; Bd. 23. (1755–1756) 469.; 471.;  

Bd. 24 (1757–1758) 563. 
267 A cseh történelem kidolgozásával Theodor Anton Taulow von Rosenthal (1702–1779), az osztrák 

történelem megírásával Ferdinand von Freysleben (?–1788), a nyugat- és észak-európai történelem 

feldolgozásával báró Johann Franz Bourguignon von Baumberg (1722–1784) volt megbízva (a különböző 

területek jogi- és alkotmányos helyzetének a bemutatásához pedig különböző államtanácsosokat kért fel 

Bartenstein és Batthyány). Lásd: Benna, 1967, 124. 
268 Miskolczy, 1914, 17. 
269 Kosáry szerint mellette tanított a Theresianumban is, de valójában pár évvel korábban a Savoyai 

Akadéámián oktatott. Kosáry, 1983, 110.; Miskolczy, 1914, 14. 
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1967.; Binder, 1976. 95-124.; Hrazky, 1958. A művek többsége elvétve említést tesz a trónörökös magyar 

történelem oktatásáról, de Bajtay neve egyedül csak Arneth monográfiájában szerepel. 
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(ceremóniákon való részvétel, uralkodói étkezéseknél való felszolgálás), és mellette az 

udvari keretek között tanulmányaikat is folytathatták.272 Petr Mat’a szerint a nemesi apród 

szolgálat a Kavlierstour egyfajta olcsóbb változata volt, amelyet azok a nemesi famíliák 

vettek igénybe, amelyek nem tudták fiaikat költséges európai tanulmányútra küldeni.273 Ez 

a megállapítás a 17. századi gyakorlatra vagy a cseh nemesek bizonyos részére helytálló 

lehet, de a 18. század első felére, különös tekintettel a magyar arisztokratákra nem az. A 

vizsgált korszakunkban a magyarok közül nemesi apródi pozícióban a vezető elit családok 

(Batthyány, Csáky, Nádasdy) fiait találjuk. A pár éves nemesi apród szolgálat nemcsak a 

császár udvartartásában (a főistállómester hivatalában), hanem az özvegy császárnék 

udvarában is történhetett, amely 10-12 fő tizenéves nemesből állt. Korszakunkban nemesi 

apródok kerültek ki a monarchia olyan befolyásos famíliái közül, mint a Herbersteinek, 

Dietrichsteinek, Althannok, Auerspergek vagy Colloredók, bár fontos megjegyeznünk, hogy 

a hercegi rangú családok fiain nem léptek nemesi apródi szolgálatba.274 Hasonló jellemző az 

udvarhölgyként szolgálatot teljesítők körére is. (További kutatás témáját képezhetné, hogy 

a hasonló szolgálatot végzők közötti kapcsolatok az életpálya későbbi szakaszaiban is 

„hasznosultak-e”.) 

 Ugyan a magyarok többsége (beleértve a testőröket is) fiatal korában állt az 

udvartartás alkalmazásában, de mellettük találunk idősebbeket is, akik udvari 

csúcspozíciókat töltöttek be. Öt főudvarmesteri pozícióban négy magyart találunk, és (a 

többi testőrség vezetőtisztségéhez hasonlóan) komoly presztízzsel bírt a magyar nemesi 

testőrség kapitányának lenni is, amely tisztséget korszakunkban két Esterházy és egy Pálffy 

mondhatott magáénak. Ugyan formális kinevezés híján az udvari kalendáriumokba nem 

kerülhetett be, de Khevenhüller főkamarástól tudjuk, hogy gróf Esterházy Ferenc (1715–

1785) kamarás (későbbi kancellár) 1753 júliusa és októbere között Khevenhüller betegsége 

miatt főkamarási hivatalában több alkalommal helyettesítette a befolyásos arisztokratát, ami 

magas presztízsértékkel bíró megtiszteltetésnek számított.275 A kora újkori (fő)nemesi 

életpályák többségénél nem homogén, egy „szakmán” belüli karrierutakat figyelhetünk meg, 

hanem sokszor katonai, diplomáciai, hivatali és udvari karriereket vegyesen. A vizsgált 

időszakunkban kevés olyan magyar találunk, aki csak udvari karriert futott volna be, vagy 

                                                 
272 Keller, 2005, 105-115.; Kökényesi, 2012, 292.; Hübl, 1912.; Schuetz–Wührer, 2007, 78–81.; Moser, 1761, 

190-196. 
273 Mat’a, 2003, 215. 
274 Topka, 1954. 91–93.; Kubiska, 2009, 70–171. a nyomtatott kontrollforrások mellett lásd az 1711 és 1765 

közötti kalendáriumokban és sematizmusokban. 
275 Khevenhüller, III. 1908, 129.; 143.; 146. 
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akár több évtizedig az udvartartás szolgálatában állt volna. A csatolt listában (1. függelék) 

tíz olyan magyar nevét olvashatjuk, aki több pozíciót is betöltött (később még két példa 

bemutatására visszatérünk). 

 Figyelemre méltó, hogy a császári és a (regnáló) császárnéi udvartartások mellett I. 

József özvegyének, Vilma Amáliának, valamint József trónörökösnek és feleségeinek a 

környezetében is mennyi magyart lehetett találni. Az özvegy császárnéknak sokszor 

nagyobb függetlenségük és udvaruk volt, mint regnáló társaiknak.276 Vilma Amália 

udvartartása valószínűleg férje halála után, Károly regnálása alatt kezdett el (elképzelhető, 

hogy akár koncepciózusan) magyarokat alkalmazni, mert például az 1705-ben kiadott 

sematizmus szerint az udvarában még egy magyar sem dolgozott.277 Érdekes, hogy pont 

Vilma Amália fogadott az udvarába több magyart is, akinek pedig gróf Pálffy Mária Anna 

(?–1756) (férje egyik korábbi szeretője miatt) lehetett volna ellenszenve a magyar 

főrendekkel szemben. Sőt, a császárné férjétől, aki pedig nyilván valamelyik maitressétől 

még nemi betegséget is kapott el, ennek ellenére ugyan Pálffykat nem, azonban magyarokat 

annál inkább fogadott az udvarába.278 Vagy Mária Terézia uralkodása alatt, a trónörökös 

udvara mellett érdemes a figyelmet felhívni a császárné-királynő kedvenc fiának 

udvartartására, az ígéretes tehetségű, másodszülött Károly főherceg udvarára, amelyben a 

négy inasból (Kammerdiener) kettő magyar volt (Gyárfás Mátyás, Nagy Mihály) volt. De 

Károly 1761-ben, tizenhat évesen himlőben elhunyt, így nem tudjuk meg, hogy későbbi, 

nagyobb létszámú udvarában a magyarok milyen szerepet játszottak volna. Pedig a főherceg 

magyar neveltetéséről elvétve Bajtay Antal is tudósít minket: „Báró Van Swieten… 

előrehaladott kora [55 éves] dacára Cato példájára [aki idős korában tanult meg görögül], 

neki feküdt a magyar nyelvnek, hogy Károly főherceggel beszélgethessen és rövid idő alatt 

annyira előrehaladt, hogy könnyen tud beszélni és könyveket értelmezni, miként a minap 

magam meggyőződtem […]”.279 Sajnos Károly főhercegről igen kevés forrás áll 

rendelkezésre, az egyik legterjedelmesebb udvari forrás a temetésének az előkészítése, 

azonban a ceremónián nem érvényesült megkülönböztetett magyar reprezentáció.280 

 Milyen anyagi előnyökkel járt az udvari szolgálat? A fizetés mellett az udvari 

funkcionáriusok – a hivatalnokokhoz hasonlóan – udvari szállásban (Hofquartier), koszt- és 

gyertyapénzben, valamint több évtizedes szolgálat után nyugdíjban (esetleg más „szociális” 
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280 ÖStA HHStA OMeA ÄZA Kt. 59. Fasc. 1. 
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juttatásban) részesülhettek. A magyarok többsége fiatalon és főnemesként dolgozott az 

udvarban, így sem jogosult, sem rászorulva nem volt a nyugdíjra, ezért a nyugdíjügyekbe 

sem tudunk betekintést kapni. De az udvar (az újabb kutatásokból is látható módon)281 

tényleg igyekezett a rászoruló alkalmazottairól vagy azok családjáról gondoskodni, például 

a nem magyarnak ítélt, az udvarban 26 évet dolgozó Michael Unger (vagy Ungar) (?–?) 

halála után két gyerekkel, betegen, özvegyen maradt felesége is éves ellátásban részesült.282 

 A fizetéseket röviden a főudvarmesteri protokollumok alapján mutatjuk be, így csak 

ezen udvari főhivatalban dolgozók pénzügyeibe nyerünk betekintést. A kora újkori 

udvartartásban nem létezett pontos bértábla (még a 18. században sem), amely pozíciók és 

munkaévek alapján tartalmazta volna a fizetési kategóriákat, mert azokat személyre 

szabottan állapították meg, de törekedtek a következetességre. A javadalmazás értékét 

növelhette még, ha az alkalmazott udvari szállásban részesült és nem kellett neki a drága 

bécsi körülmények között lakást bérelnie, illetve alkalomadtán ajándékokat vagy tárgyi 

ellenszolgáltatásokat is kaphatott. A 16–17. század fordulóján egy udvarhölgy vagy kamarás 

kisasszony általában 100 forintot keresett, de a bérek növekedésével a vizsgált 

korszakunkban már 432 (rajnai) forint (éves) fizetés kapott, később volt, aki 450, majd 500 

forintot.283 Ezt az összeget (főleg inkább a korszakunk vége felé) kiegészíthette 90 forint 

gyertya- és mosáspénz is. Az udvarhölgyek és a kamarás kisasszonyok tekintélyesebb, 

egyszeri anyagi támogatást házasságkötésük alkalmából kaptak, amikor is a legtöbb fiatal 

nemes lány udvari karrierje véget ért. Ekkor a többség 900–1000 forintot kapott, de akadt 

aki ennél többet is, mint gróf Esterházy Terézia (?–?), akinek 1900 forintot ítéltek meg.284 A 

legmagasabb női udvartartási tisztséget viselő főudvarmesternők magasabb fizetést kaptak. 

Míg a 16. században 200 forintot, a 17. században már több mint 800-at, addig 

korszakunkban gróf Erdődy Antónia (1720–1797) 3000 forintot kapott, amely mellé 

kérdéses volt, hogy megítélnek-e neki még évi 120 forintos kiegészítést.285 A fizetés összege 

úgy véljük, hogy a pénzromlásnál nagyobb arányban emelkedett, amely a főudvarmesternői 
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tisztség felértékelődését mutatja. Gróf Serényi Antal (1681–1746) két évtizeddel korábban 

Mária Magdolna főhercegnő főudvarmestereként ennél kisebb összeget, 2600 forintot 

keresett.286 Kollár Ádám (1718–1783) az udvari könyvtár őreként kezdetben 1000 forint, 

majd 1758-tól 1200 forint fizetésben részesült (1773-tól volt a könyvtár igazgatója, ebben a 

pozícióban nyilván nagyobb fizetést kapott, de ez már kívül esik a vizsgálati időkereten).287 

Bajtay Antal piarista szerzetes József főherceg tanáraként 434 forintot kapott, valamint 

Mária Terézia jóvoltából kollégiumi szállását megtérítették, illetve még egy kocsit is a 

rendelkezésére bocsátottak.288 Izdenczy József mint főhercegi magyar nyelvtanár 638 

forintot keresett, de 1761-ben emellett ő már a Magyar Udvari Kancellárián fogalmazóként 

is dolgozott (és onnét is kapott fizetést).289 Tudjuk, hogy Gyárfás Mátyás 1756-ban főhercegi 

inasként keresett 1000 forintot.290 

 A fizetési tételeket összehasonlítva arra a következtetésre juthatunk, hogy a bérezés 

sok esetben nem állt a ranggal vagy a betöltött pozícióval összhangban. Például Gyárfás 

inasként többet keresett, mint az udvarhölgyek, vagy József két magyar származású tanára 

egy ideig ugyanannyi fizetést kapott, mint Kollár Ádám. Ennek az oka abban állhat, hogy 

míg a főrangúak bére többnyire az összbevételüknek csak a kis százalékát tette ki, és a 

császárvárosi életmódjuk kiadásainak csak egy részét fedezhették ebből, addig az 

alacsonyabb rangúak kénytelenek voltak a fizetésükből családjukat is fenntartani. Ez 

természetesen közel sem jelentette azt, hogy minden alacsonyabb rangú alkalmazott 

magasabb fizetést kapott volna, például a császári hajdúk (kaiserliche Heiducken) 186 

forintot és kosztpénzt, a darabont testőrök 150–200 forintot kaptak, vagy Mozart 1772-ben 

a salzburgi hercegérsek zenekarában koncertmesterként 150 forintot keresett, az apja 

ugyanott mint helyettes karnagy 350 forintot.291 A már befutott zenészek (vagy más 

művészek is), ha sikerült jól elhelyezkedniük, akkor igen komoly fizetésekre tehettek szert. 

Metestasio – alkalmi tiszteletdíjain felül – udvari komponistaként évi 3000 forintot keresett, 

vagy a sokszor nem elég megbecsültnek gondolt (de annál nagyobb lábon élő) Mozart 1782 

és 1791 között átlagban évi 3000–4000 forintot keresett, Johann Bernhard Fischer von 

Erlach (1656–1723) udvari építészi fizetése több mint 4200 forintot tett ki.292 Az ár-érték 
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arányok miatt érdemes megemlíteni, hogy a 18. század második felében Magyarországon 

(Komárom környékén) egy pár csirke 7–8 krajcárba, egy mérő búza 4 krajcárba, egy kacsa 

8 krajcárba, egy font juhhús 1 krajcárba került, de Bécsben az élelmiszer árak ennék 

valamivel magasabbak voltak.293 

Udvari arisztokrataként a császárvárosi élet igen költségesnek számított, mert 

rangjukhoz illően sok reprezentációs kiadásuk volt: méltó udvartartást kellett fenntartaniuk, 

a szórakozási lehetőségek (köztük a kártyázás), a kor divatja szerinti ruhák, a rendszeres 

utazások, a könyvgyűjtés vagy a fogadások is vagyonokat emésztettek fel. A főrendű 

gyermekeik rangjukhoz méltó taníttatása (látni fogjuk, hogy) már önmagában akkora 

összegeket emésztett fel, mint egy jól fizetett hivatalnok éves bére. Sőt, az arisztokraták 

kaphattak időnként olyan nagy tekintéllyel bíró, és hatalmas költségekkel járó megbízásokat, 

mint a diplomáciai küldetések, amelyeket vagy egyáltalán nem, vagy csak szűkmarkúan 

finanszírozott a kormányzat. De az elit tagjainak volt miből fedezniük az előkelő életvitelt, 

mert a Habsburg Monarchia főnemesi nagybirtokainak a jövedelme évi sok ezer forintot tett 

ki, Az Auersperg-, Batthyány-, Kinsky-, Schwarzenberg-, Liechtenstein-birtokok bevételei 

több százezer forintra rúgtak, például herceg Esterházy „Fényes” Miklós (1714–1790) 

bevételei elérték a 700 ezer forintot.294 Az erdélyi utazó, gróf Székely László (1716–1772) 

is hasonló véleményen volt: „[… ] úgy, hogy, akiknek csak 40 és 50 ezer forintja jő bé 

esztendőnként jószágából, a’ sem igen splendide nem élhet, sem pedig elévaló embernek nem 

tartatik, hanem az uraknak az nagyjának 100, 150, 300 s több ezrek jőnek esztendőnként 

jószágából. Az regens Lichtenstain hercegnek minden esztendőben 900 ezer forintja jött bé 

ekkor.”295 Vezető hivatalnokként vagy magas rendfokozatú katonaként pedig jelentős 

mértékben kiegészíthették birtokaiból származó jövedelmeiket, ugyanis a 18. század 

második felében egy államtanácsos 10 ezer forintot, az 1740-es években pedig egy 

vezérőrnagy 4 ezer, egy tábornagy pedig 10–11 ezer forintot keresett.296 Az arisztokraták 

fizetését vizsgálva olykor találkozhatunk kiugróan magas „bérekkel” is, mint például 1662-

ben herceg Johann Ferdinand von Portia (1605–1665) főudvarmesterként 50 ezer forintot, 

herceg Johann Adolph von Schwarzenberg (1615–1683) 1675-ben a Birodalmi Udvari 

Tanács elnökeként (Reichshofratspräsident) 20 ezer forint éves fizetést kapott, vagy a 18. 

század közepén gróf (később herceg) Wenzel Anton von Kaunitz (1711–1794) 
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államkancellárként 30 ezer forintot (bár Grete Klingenstein szerint csak alig több mint 6 ezer 

forintot), Esterházy magyar udvari kancellárként 20 ezer forintot keresett.297 Fürst berlini 

követ (valószínűleg) túlzó véleménye szerint az 1750-es évek közepén, a császári 

főudvarmester és az államkancellár 60–70 ezer forintos fizetéseket kapott.298 A magas 

jövedelmek ellenére is számos arisztokrata igen komoly adósságokba verte magát, mint a 

vagyonos gróf Czobor József (1705–1785) is.299 Vagy az 1780-as évek elején Kaspar 

Risbeck (1754–1786) svájci német publicista gúnyos hangú, de annál olvasottabb leveleiben 

a magyar főnemesek általános eladósodottságáról, udvari szokásokat magukévá tevő, 

városias életmódjáról ír.300 

 A főnemesi szint alatt is azonosíthatunk figyelemre méltó udvari pályafutásokat, még 

az udvartartás szűk számú magyar alkalmazottai körében is. Az egyik kapcsolódó példa – a 

már korábban említett – Gyárfás Mátyás, aki inasból lett magyar herold, majd budai várnagy. 

A másik hasonló példa Nagy Mihály (?–?), aki ugyan nem meredeken emelkedő udvari 

karriert futott be, de érdekes, hogy egy magyar (valószínűleg) köznemes miként 

integrálódott az udvarba, és dolgozott másfél évtizeden keresztül a Habsburg udvartartásban. 

Nagy 1749. október 7-én tette le hivatali esküjét, majd 1750 és 1765 között (sőt még később 

is) inasként tevékenykedett Mária Terézia, Károly főherceg, majd József főherceg 

feleségeinek udvartartásaiban.301 Inasként (vagy komornyikként) folyamatosan a főherceg 

szolgálatára kellett állnia, amit jól mutat, hogy a szolgálatban lévő inas mindig a hálószoba 

melletti ún. gardróbszobában aludt.302 Nagy fizetése már hivatalba lépésekor 1000 forint 

volt, amely később sem változott (még Jozefa császárné udvarában sem, ahol csak 800 

forintot kapott volna, de 200 forint nyugdíj járt még neki kiegészítésként).303 

Feltételezhetően az udvarban, vagy a császárvárosban ismerkedett meg feleségével, Maria 

Anna von Germainnal (?–?), akit 1753 tavaszán vettek fel szolgálónőként (Kammerdienerin) 

Mária Terézia udvartartásába, de a kalendáriumban csak 1754-től szerepel.304 Fizetése 

kezdetben 300 forint volt, valamint kapott még napi 1 forint 30 krajcár kosztpénzt. 1757-ben 

a fizetése 400 forintra emelkedett, amely mellé továbbra is megkapta a koszt-, valamint a 

gyertyapénzt (de az utóbbi összegét nem adták meg).305 A Nagy család jó körülmények 

                                                 
297 Duindam, 2003, 117.; Ehalt, 1980. 61.; Klingenstein, 1975, 300.; Fazekas, 2014/a, 8. 
298 Ranke, 1833–1836, 683. 
299 Nagy, III. 1853, 210. 
300 Brikás, 1948, 81.; Risbeck, I. 1784, 342–343. 
301 ÖStA HHStA OMeA Hofparteinprotokolle Bd. 20. (1749–1750) 761–762. 
302 Scheutz–Wührer, 2007, 68.; Moser, II. 1761, 213. 
303 ÖStA HHStA OMeA Hofparteinprotokolle Bd. 20. (1749–1750) 761–762.; Bd. 30. (1765) 128.; 144. 
304 ÖStA HHStA OMeA Hofparteinprotokolle Bd. 22. (1753–1754) 123–124. 
305 ÖStA HHStA OMeA Hofparteinprotokolle Bd. 24. (1757–1758) 13. 
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között élhetett (udvari szállásban is részesült), nemcsak a családfő, hanem a feleség is 

rendelkezett fizetéssel, amelyek összege éves szinten több mint 1500 forint volt, amiből 

Bécsben tisztességesen meg lehetett élni. Az udvarban a fizetéseken felül is lehetett még 

szert tenni bevételre ajándékok révén, és az elhunyt fejedelmek, főhercegek is szoktak a 

végrendeleteikben pénzt vagy értéktárgyat hagyni az udvarukban szolgálókra.306 A Nagy 

család is részesült udvari szolgálata alatt ajándékokban, például az Esterházy hercegektől, 

amiről a szülők halála utáni hagyatékból tudunk. Az 5916 forintot kitevő hagyaték örököse, 

lányuk Maria Anna von Scotti (?–?) volt, akinek az örökösödési adó mérséklése miatti 

kérelmeiből értesülhetünk a Nagy család néhány, ám annál értékesebb tételt tartalmazó 

hagyatékáról.307 

 A Habsburg udvartartásban tevékenykedő magyarok nagy része a főnemesek köréből 

került ki, közülük is kiemelkedő a Bécsben palotákat építő családok (Batthyány, Erdődy, 

Esterházy és Pálffy) aránya (22 fő). Az Esterházyak (a hercegi és a grófi ágakat együtt 

kezelve) nyolc fővel képviselték magukat 1711 és 1765 között a császári-királyi 

udvartartásban, amely igen figyelemre méltó szám, vetekedhet a monarchia bármely másik 

arisztokrata famíliájának udvari jelenlétével. Például 1711 és 1740 közötti Habsburg 

udvartartásban két Khevenhüllert, három Trautsont és Hardegget, négy Colloredót, 

Liechtensteint és Sinzendorfot, öt Auersperget, hat Dietrichsteint és Herbersteint, hét 

Lamberget vagy kilenc Althant.308 Többségük a magyar főnemesekhez hasonlóan inkább 

fiatal korában (nemesi apródként, vagy udvarhölgyként) szolgált az udvarban, illetve 

általában, akik később magasabb udvari pozícióba kerültek, sem csak kizárólagos udvari 

karriert futottak be. Olyan nagyhatalmú arisztokraták adták udvari szolgáltba lányaikat és 

fiaikat, mint gróf Batthyány Lajos (1696–1765) nádor, gróf Pálffy Miklós (1710–1773) 

országbíró vagy herceg Esterházy Mihály (1671–1721). A legbefolyásosabb négy magyar 

família mögött a Csáky, Keglevich, Kollonich, Nádasdy és Serényi család is korszakunkban 

két-három fővel képviselték magukat a nemzetközi összetételű udvartartásban. A morva 

indigenátussal bíró Serényiek különösen aktív udvari szerepvállalást mutatnak, hiszen 

korszakunkban három családtagjuk is dolgozott az udvarban, valamint Károly Antal még 

főudvarmester is lett. 

                                                 
306 Az 1743-ban elhunyt Mária Magdolna főhercegnő (I. Lipót lánya) 1741-ben kelt végrendeletében 100 ezer 

forint szétosztását rendelte el udvartartása részére. Serényi Károly Antal gróf 1738-ig volt főudvarmestere, rá 

nem hagyott semmit (az is elképzelhető, hogy Serényi addigra már elhunyt), de a főudvarmesternő 24 ezer 

forintot, kamarás hölgyei 8 ezer forintot, az első ajtónyitó 3 ezret, míg a teremfűtő fiú 200 forintot kapott. ÖStA 

HHStA OMeA ÄZA 39. Kt. 16. Nr. 
307 ÖStA HHStA OMaA 790. Abhandlungen Nr. 26. 
308 Kubiska, 2009, 70–171. (Névjegyzék) 
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Az 1711 és 1765 közötti császári-királyi udvartartásban a magyarok közül 

egyértelműen inkább már a (16–)17. században meghatározó szerepet játszó, és nem a 18. 

században felemelkedő famíliák (mint Apponyiak, Brunszvickok, Festeticsek vagy 

Grassalkovichok) vannak jelen domináns módon, bár a csatolt névsorban (1. függelék) egy 

Niczky (testőrtiszt) és egy Viczay nevét is olvashatjuk (valamint 1766-ban gróf Sztáray 

Mária Anna is).309 Már a vizsgálat előtt is feltételezhető módon a Magyar Királyság nyugati 

területein, valamint a Felvidéken birtokos családok sokkal aktívabb udvari jelenlétet 

mutatnak, mint az ország keleti részein vagy az Erdélyben birtokos nemesek. E logika 

alapján furcsa, hogy például egy Zichyt sem azonosíthatunk a császári-királyi 

udvartartásokban. Korszakunkban a nagy erdélyi famíliák közül, mint a Bánffy vagy a 

Teleki, egy családtagot sem találunk az udvartartásban, de a testőrség tisztikarában már egy-

egy Bethlen és Rhédey gróf nevét ott látjuk. Az erdélyi arisztokraták udvari szolgálatának a 

hiánya, nemcsak a nagy távolsággal és az évszázadok alatt kialakult különállásukkal 

magyarázható, hanem a vallási különbségekkel is. A (hithű) protestáns családok számára 

nem lehetett vonzó alternatíva az udvari karrier, ahol vallásukat el kellett hagyniuk, hitükkel 

ellentétes esküt kellett letenniük, és ahol az egész év, sőt a hétköznapok szerkezetét is a 

katolikus liturgia ünnepei és szokásai szabták meg. Természetesen az udvarban találunk 

Európa különböző részeiről érkezett konvertitákat (mint Bartenstein, Sonnenfels vagy van 

Swieten), akik a személyes vagy a családi felemelkedés reményében katolizáltak, de az 

erdélyi arisztokraták erre nem voltak rászorulva. Sőt, a neves konvertiták sorában még 

császárnét (Erzsébet Krisztina braunschweig–wolfenbütteli hercegnő) is találunk, akinek 

fejedelmi származása ellenére is katolizálnia kellett, mert az egységes monarchia 

reprezentálásához a korabeli mentalitás ezt megkövetelte.310 A magyarok szempontjából a 

kialakult helyzeten sokat változtatott a testőrség intézménye, amely protestánsokat és távoli 

köznemesi családok fiait is soraiba fogadta. 

Visszatérve az arisztokratákhoz, nekik a fizetésen vagy fiatal korban a művelődésen, 

szocializáción túl az udvari szolgálat jó integrációs és kapcsolatépítési lehetőséget is 

jelentett, amelynek egyik legfontosabb eszköze a házasságkötés volt. A kora újkori 

Európában  a házasság a társadalom legfontosabb integrációs eszközének tekinthető, amely 

révén a rangon alulit, vagy a külföldről érkezőt az adott közeg befogadta.311 Friedrich Karl 

von Moser véleménye szerint a nemesi lányok kiházasításában az udvari kapcsolatok és az 

                                                 
309 Hofkalender, 1767. 
310 Peper, 2010, 113–150. 
311 A kora újkori magyar házasságok részletes áttekintését lásd: Péter, 2008. 
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udvarhölgyi szolgálat különösen fontos szerepet játszott.312  A császárvárosban élő 

főnemesek gyakran választottak maguknak (szülői, sőt sokszor uralkodói döntés nyomán) 

udvari körökből, osztrák vagy cseh arisztokrata családokból feleséget. Erről tanúskodnak az 

udvarhölgyek házasságát (gazdasági szempontból) szabályozó ún. házassági szerződések 

(Ehepakten), amelyet a Főudvarmesteri Hivatal vezetett.313 Ezen dokumentumokban a 

házasulandó pár és szüleik több 10 ezer forintnyi hozományról döntöttek, kölcsönösen 

bebiztosítva magukat, amelyet az udvari arisztokrácia több 10 neves tagja (mint Savoyai 

Jenő, Sinzendorf főudvarmester vagy Althann bíboros) látott el ellenjegyzésével. Az 1711 

és 1765 között az udvarban szolgálatot teljesítő 20 magyar nő közül 16 házasságáról készült 

házassági szerződés (lásd 2. függelék), legtöbbjük udvari alkalmazásának a végét jelentette 

a házasságkötés. A férjek között neves arisztokrata családok fiait találjuk, úgy mint 

Lamberg, Paar vagy Windischgrätz, de több esetben magyar famíliák közti friggyel is 

találkozhatunk. Például gróf Czobor Antónia (1706–1746) (gróf Czobor Márk Ádám (1692–

1728) tábornok, főajtónállómester és herceg Liechtenstein Mária Antónia lánya) Francisco 

Manuel Folch (1682–1739) cardonai herceg felesége lett. (A Folch pedig az egyik vezető 

spanyol főnemesi család volt Károly császár bécsi udvarában.) De az udvari arisztokraták 

házassági stratégiáira még – a ceremóniatörténeti és a bécsi sajtóról szóló fejezetben – vissza 

fogunk térni. 

Az udvari szolgálat és a későbbi házassági kapcsolatok nagyban függtek attól, ki 

milyen arisztokrata családba született: a szülőknek vagy a rokonságnak milyen udvari 

kapcsolatai voltak, esetleg korábban ők is szolgáltak-e az udvarban, vagy különböző 

nemzetiségűek voltak-e a házastársak. Ugyan az udvartartásban az egyes pozíciók nem 

voltak átruházhatóak vagy örökíthetőek (bár például a fősolymászmesteri 

[Obristfalkenmeister] pozícióban különösen gyakran váltották egymást a Saint-Julienek), de 

a szülők, rokonok gyermekeik, unokaöccseik/húgaik alkalmazása érdekében latba vetették 

befolyásukat (ez különösen igaz volt az alacsonyabb rangúakra, akiknek a megélhetésük 

függött az állástól).314 A magyar főrendűek udvari hálózatára jó példa a következő: 

Batthyány Antónia főudvarmesternő és Erdődy Miklós (1719–1757) lánya, Erdődy Mária 

Terézia (1745–1782) udvarhölgy, akinek a férje (Esterházy „Fényes” Miklós testőrkapitány 

fia) Esterházy Antal (1738–1794) volt, aki később a nemesi testőrség kapitánya lett, majd 

                                                 
312 Moser, 1761, 166. 
313 ÖStA HHStA OMeA SR Kt. 10–18. Az udvarhölgyek házassági szerződéseinek jogi hátteréről lásd: Peres, 

2013. A 18. századi főúri házasságkötési tendenciákról pedig: Horváth, 2010. 
314 Kubiska-Scharl–Pölzl, 2013, 194–199. 
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fiuk Esterházy Miklós (1765–1833) néhány évtizeddel később ugyancsak a bécsi magyar 

testőrgárda parancsnoki tisztét töltötte be. A felvázolt példa csak egyszerűen, lineáris sorba 

illesztve vázolta fel az összefonódó magyar elit famíliák egyik ágának udvari 

tisztségviseléseit, nem szólva arról például, hogy „Fényes” Miklós előtti testőrkapitány a 

tatai ágból származó gróf Esterházy Miklós (1711–1765) volt, vagy arról sem, hogy 

Batthyány Antónia nagybátyja, sőt későbbi férje, gróf (majd heceg) Batthyány Károly 

(1697–1772) főudvarmester volt. Az Esterházyak között egyenes ágon öröklődő 

testőrkapitányi pozíció azonban párját ritkító egyediséggel bír a Habsburg udvar 

történetében (legalábbis a magas pozíciók sorában mindenképpen). Fontos megjegyeznünk, 

hogy a családi, rokoni kötelékeken kívül is lehettek pártfogói Bécsben a fiatal, tehetséges 

udvari tisztségviselőknek. Jól ismert módon sokat köszönhetett Kollár Ádám pályája 

egyengetésében Gerard van Swietennek, Mária Terézia bizalmas tanácsadójának, vagy pár 

évtizeddel később az ifjú, de nagyreményű Bessenyei György (1747–1811) Kollárnak és 

báró Theresia von Grassnak (?–?).315 

Érdemes a korszakunkban a magyarok közül a legmagasabb udvari pozíciót elérő 

Batthyány Károly József példáját közelebbről szemügyre venni, akinek az élettörténete 

viszonylag jól ismert, azonban személye a historiográfiában (kiváltképp a magyar 

történetírásban) mégsem foglal el jelentőségének megfelelő helyet.316 Gróf (később herceg) 

Batthyány Károly bátyjával, Lajossal a későbbi nádorral együtt gróf Batthyány Ádám 

(1662–1703) országbíró és gróf Strattmann Eleonóra (1672–1741) gyermekeként látta meg 

a napvilágot. Károly és Lajos iskoláikat elvégezve mindketten katonai pályán kezdték el 

karrierjüket, részt vettek Károly császár török háborúiban, de míg Lajos később áttért a 

hivatalnoki pályára, Károly katona maradt, és az osztrák örökösödési háborúban már elérte 

a tábornagyi rangot. Károly katonai előmenetele mellett (csak a legfontosabb tisztségeit 

áttekintve) Somogy vármegye főispánja, Osztrák-Németalföld megbízott minisztere (1748–

1749), horvát-szlavón bán (1742–1756), József trónörökös főudvarmestere és nevelője is 

volt. Érdemei elismeréseként hercegi rangot kapott, felvették a legszűkebb elitet képező 

aranygyapjas lovagok körébe, illetve az újonnan alapított Szent István Rend nagykeresztjét 

is megkapta (ezekről később még részletesebben lesz szó). Feleségei – akiktől több 

gyermeke is született, de apjukat egyikük sem élte túl – rangos arisztokrata családok lányai 

voltak, mint Waldstein Borbála, Strattmann Franciska és gróf Batthyány Antónia. 

                                                 
315 Kosáry, 1983, 286.; Tibenský, 1985, 20–22.; 147–148.; Csóka, 1936, 3–13.; Antal, 2009. 
316 Binder, 1976. 



74 

 

Batthyány Károly 1749 és 1763 között volt József főherceg főudvarmestere és 

nevelője, valamint – amit kevésbé szoktak hangsúlyozni – 1752 és 1760 között a két 

fiatalabb főherceg (Károly, illetve Lipót) nevelői tisztét is betöltötte, bár az utóbbi feladatért 

ténylegesen helyettese (gróf Philipp von Künigl rövid szolgálata után) gróf Franz von Thurn 

(1718–1766) felelt.317 Károly kinevezését egyébként a kortársak és a történészek is igen 

változó módon értékelték.318 Batthyány feladata a főhercegi udvar vezetése volt, neki kellett 

az alkalmazottakat irányítani, feladataikat összehangolni, ő felelt József udvarának 

reprezentációjáért, és nevelői szerepkörrel is bírt. A trónörökös nevelőjének lenni igen 

komoly megtiszteltetés és felelősség volt Batthyány (és az alá tartozó Bartenstein) 

számára.319 A császári-királyi pár odaadó figyelemmel követte az elsőszülött főherceg 

tanulmányait, alaposan fel akarták készíteni az uralkodásra, nem úgy, mint Mária Teréziát, 

hanem inkább mint nagyapjának testvérét, I. Józsefet. Az uralkodónő instrukcióiban teljes 

bizalmáról biztosította a főudvarmestert.320 A főhercegek neveléséért felelős arisztokraták – 

mint Batthyány, vagy Thurn – nem véletlenül a katonaság tisztikarából kerültek ki, hanem 

szigorú szülői irányelvek hatására. Károly főudvarmesteri és nevelői felkéréséhez 

kimondottan Mária Terézia ragaszkodott, bár korábban a választásnál az ismert naplóíró 

(ekkor még) főkamarás Khevenhüller neve is felmerült, de ő maga helyett gróf Ferdinand 

von Harrach alsó-ausztriai Landmarschallt javasolta a posztra.321 Batthyány anyagilag is 

igen megbecsült tagja volt az udvartartásnak, a fizetése 6 ezer forintot, valamint további 2 

ezer forint étkezési pénzt tett ki évente.322 

József főherceg udvarában szép számmal képviselhették magukat a magyarok (a 

Batthyányak különösképpen), amiben főudvarmesterként Károlynak is nyilván nagy szerepe 

volt. Nagy Mihály és Gyárfás Mátyás pár éves inasi szolgálata mellet a kamarások 

(Kammerherr) között is több magyart találunk. A kamarások ifjú arisztokraták közül 

kerültek ki, a trónörökös udvarában általában tizennégyen (köztük Starhemberg, Saurau, 

Harrach vagy Schönborn családok fiai) szolgáltak. Itt fontos tisztázni, hogy a korabeli német 

terminológiában (amely nemcsak a magyar szóhasználatban, hanem a német 

                                                 
317 Batthyány főudvarmesteri kinevezésére 1748. december 8-án került sor: ÖStA HHStA OMeA 

Zeremonialprotokolle Bd. 21. (1747–1748). 441.; Wandruszka, I. 1965, 45. 
318 Batthyány Károlyról és historiográfiai megítéléséről részletesebben beszéltem Batthyány Lajos nádor – 

Tudományos előadóülés az utolsó nemzeti nádor halálának 250. évfordulóján, 2015. október 26-án, 

Körmenden rendezett konferencián, amely hamarosan a tervezett konferenciakötetben is olvasható lesz. 
319 A pozíció korabeli reprezentációs értékéről lásd: Moser, II. 1761, 39. 
320 Arneth, IV. 1881, 5-13. 
321 Binder, 1976. 98. 
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kalkulációját a főhercegi főudvarmester számára reálisnak ítélet bérről lásd: ÖStA HHStA OMeA ÄZA Kt. 47. 

Fasc. 9. Nr. 2. 



75 

 

szakirodalomban is összekeveredik) két egymást nem átfedő kifejezés van a kamarásra: 

Kammerherr és Kämmerer.323 Az utóbbi az aranykulcsos kamarásokra utal, amely tisztség a 

18. században első sorban udvari rangot jelentett (róluk később még lesz szó). Velük 

ellentétben a Kammerherrek vagy más néven udvari gavallérok (Hofkavalier) tényleges 

udvari szolgálatban álltak az özvegy császárnéi és a főhercegi udvartartásokban. A József 

udvarában szolgáló kamarások ceremoniális és gyakorlati feladatokkal is bírtak, például ha 

szükséges volt, (az arra rászoruló) trónörökössel is tanultak (bár az 1751-ben kiadott 

főudvarmesteri rendelkezés szerint csak földrajzból segíthettek).324 József udvarában 

kamarásként teljesített szolgálatot Balassa József (?–?) és Pálffy Károly (1735–1816) gróf, 

valamint Batthyány Lajos fiai közül (Károly unokaöccsei) Ádám (1722–1787) és Tódor 

(1729–1812) is. Ők a harmincas éveik elején jártak, és már rendelkeztek a kamarási 

titulussal.325 A főhercegi nevelő unokahúgának, Batthyány Antóniának326 a nevét is 

olvashatjuk a Habsburg udvartartás névsorában, ő ugyanis 1760-ban Mária Erzsébet 

főhercegnő, majd 1761 és 1763 között Izabella hercegnő főudvarmestere volt. 

 

4. Összegzés 

 

 Miként ítélhetjük meg a Habsburg udvartartásban a magyarok arányát, illetve az 

általuk betöltött pozíciók jelentőségét? Korszakunkban az udvar négy legfontosabb 

hivatalának az élén nem állt magyar arisztokrata, azonban az uralkodók elvileg nem is 

engedhették volna meg azt, hogy az udvari főhivatalokat ne „németek” tölthessék be. 

Ugyanis ezt a kiváltságot a Német-római Birodalomban az uralkodó által a rendek jogainak, 

kiváltságainak védelmét célzó választási kapituláció garantálta, amely hasonló szerepet 

játszott mint a Magyar Királyságban a koronázási hitlevél. 327 VI. Károly választási 

kapitulációjának a kapcsolódó része a következőképp hangzik: „[…] kell és kívánjuk is, hogy 

jövőbeni császári uralkodásunk megkezdésekor, a mi császári és birodalmi udvari 

hivatalainkban, amelyeket Germánia védelmében Németországban vagy azonkívül 

ajándékozunk és betöltetetünk, mint a követeké, az udvarmesteré, a főkamarásé, a főudvari 

marsallé, a hacsér- és testőrség parancsnoké és az ezekhez hasonlóké, semmilyen más 

                                                 
323 A korabeli német nyelvben sem használták mindig szisztematikusan Kammerherr és a Kämmerer kifejezést 

– Frierdrich Karl von Moser szerint a „Cämmerer” egyszerűen csak régebbi kifejezés (lásd Moser, 1761, 177.), 

de funkcionálisan elkülönült a két féle kamarási (vagy kamarási és udvari gavalléri) szolgálat.  
324 Binder, 1976. 115. 
325 Pálffy Károly 1758-tól kamarás, Balassa József 1752-től, Batthyány Tódor 1752-től és Batthyány Ádám 

1741-től. Lásd a 3. függelékben. 
326 Gróf Batthyány Antóniának (Batthyány Lajos és Kinsky Terézia lányának) az első férje gróf Erdődy Miklós 

vezérőrnagy volt, aki 1757-ben hunyt el, második férje 1764-ben Batthyány Károly lett. 
327 Moser, 1761, 95.; Neuhaus, 1997, 12–14. 
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nemzetiségűnek, csak született németnek vagy legalább a birodalommal hűbéri 

kötelezettségben állónak, a birodalmi ügyekhez értőnek, és általunk a Birodalom számára 

hasznosnak ítélt, nem alacsony rendű vagy állapotú, hanem nagy, neves személyiségeknek 

és leginkább birodalmi hercegeknek, grófoknak, uraknak és nemeseknek, vagy máskülönben 

jó derék származásúaknak ítéljük csak oda. Valamint a fent megnevezett hivatalok 

dicsőségükben, méltóságukban, tetszésükben, jogukban és becsületességükben maradnak és 

ezektől meg nem fosztatnak.”328 A hivatalok kiosztásának a kora újkori gyakorlata ezt az 

elvet igazolta, bár ez nem jelenti azt, hogy szükség esetén ne lettek volna azok 

megkerülhetőek. A fenti elvekkel ellenkező esetet is találhatunk: gróf Pálfy Miklós (1657–

1732) 1699 és 1701 között a darabont gárdának, majd 1701 és 1705 között a hacsér gárdának 

volt a parancsnoka.329 Vagy láthattuk, hogy a főhercegi és a császárnéi udvarokban több 

magyar főnemes töltött be főudvarmesteri pozíciót. 

A bécsi magyar nemesi testőrség megalapításával pedig a magyarok száma és 

karrierlehetőségei sokszorosára nőttek. Láthattuk, hogy az udvartartásban szolgálatot 

teljesítő magyarok számának a pontos meghatározása igen problematikus, a testőrökkel 

együtt 1711 és 1765 között körülbelül 180 főt azonosíthatunk (a kalendáriumokban név 

szerint 56 személy szerepelt). A magyar karrierpályákat sorra véve alapvetően három típust 

különböztethetünk meg: a főnemesi (azon belül fiatalkori vagy későbbi), értelmiségi 

(pontosabban értemiségi pozíciót betöltők: Kollár, Bajtay és Izdenczy megbízásai) és 

alacsonyabb rangú nemesek (Nagy és Gyárfás) karrierjeit. A főnemesek pozícióival kicsit 

alaposabban foglalkozva azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a magyarok, kiváltképp a 

bécsi palotákkal bíró elit  semmivel sem maradtak le a soknemzetiségű monarchia 

arisztokráciájától, közülük is a női családtagok figyelemreméltó szerepet játszottak. 

 Az udvari alkalmazás és a fővárosban kiépített kapcsolatok a későbbi 

pályafutásokban igen előnyös szerepet játszottak. Például Viczay Jób (1701–1734) grófi 

rangemelését feltehetően nemesi apródi szolgálata alapozta meg.330 Gróf Nádasdy Ferenc 

                                                 
328 „[…] sollen und wollen auch künfftig bey Antrettung Unserer Kayserlichen Regierung/ Unsere Kayserliche 

und deß Reichs-Aempter am Hoff/ und die wir sonsten in- oder ausserhalb Teutschland zu vergeben und 

besetzen haben/ als da seynd Protectio Germaniae, Gesandschafften/ Obristen-Hoffmeisters/ Obristen-

Cämmerers/ Hoff-Marschallen/ Hartschier und Leib-Garde Hauptmans und dergleichen mit keinder anderen 

Nation dann gebohrnen Teutschen/ oder mit denen die auffs wenigst dem Reich mit Lehen-Pflichen verwandt/ 

deß Reichs-Wesen kündig/ und von Uns dem Reich nutzlich erachtet werden/ die nicht niederen Standts noch 

Weesens/ sondern nahmhaffte hohe Persohnen/ und mehrern Theils von Reichs-Fürsten/ Graffen/ Herren und 

von Adel/ oder sonsten guten tapfferen Herkommens/ besetzen und versehen; Auch obgemeldte Aemptere bey 

ihren Ehren/ Würden/ Gefällen/ Recht/ und Gerechtigkeiten bleiben/ und denenselben nichts entziehen oder 

entziehen lassen.” Wahlkapitulation, 1711, 45–46. 
329 Urrisk-Obertyński, 2004, 51. 
330 Erről tanúskodik Viczay halotti beszéde is: Stehenics, 1735, 25. 
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(1650–1723) altábornagy fia, Lipót fiatal korában szintén a császárvárosban szolgált nemesi 

apródként, majd később tárnokmester, főlovászmester és kancellár lett. Különösen izgalmas 

probléma a szolgálatot teljesítő kamarások és udvari gavallérok pályájának a vizsgálata. VI. 

Károly uralkodása alatt fényes karriert futottak be a barcelonai udvarában kamarásként 

szolgáló arisztokraták, például gróf Sigmund von Sinzendorf főkamarás, majd 

főudvarmester, gróf Johann von Colloredo (?–1729) és gróf Johann Caspar von Cobenzl 

(1664–1742) egymást követően főudvari marsall lett.331 József főherceg magyar kamarásai 

közül gróf Pálffy Károly karrierje emelkedett a legmagasabbra, aki (számos tisztsége 

mellett) 1774-ben az Udvari Kamara alelnöke, majd 1777-ben a Magyar Kamara alelnöke, 

később kancellár, aranygyapjas lovag és a Szent István Rend nagykeresztese lett, mellette 

pedig ismert tudománypártoló és szabadkőműves volt.332 Az udvar értelmiségi magyar 

alkalmazottai is magas pozíciók birtokosai lettek: Bajtay Antal erdélyi püspök (befolyásos 

tanácsadó), Kollár Ádám az Udvari Könyvtár igazgatója és Izdenczy József államtanácsos 

lett. 

  

                                                 
331 Pečar, 2003/b, 334–335. 
332 Szinnyei József kapcsolódó életrajzi adatait lásd: http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/p/p18775.htm 

[letöltés ideje 2015. 11. 20.]. 
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II./2. A császárváros nemesi iskolái333 

 

1. A főnemesség művelődési lehetőségei 

 

Az uralkodó szolgálatába álló (fő)nemességnek az udvar elvárásainak megfelelő 

elméleti és gyakorlati műveltséggel (szokások, etikett ismerete) kellett rendelkeznie. A 18. 

századtól (kiváltképp a második felétől) a szaktudás is egyre inkább felértékelődött, sőt a 

hivatali, kormányzati pozíciók „kiosztásánál” elvárássá vált. Milyen lehetőségei voltak a 

(fő)nemesség ifjabb generációinak a művelődésre?  

A kora újkorban a jezsuita rend számított (a katolikus) Európa tanítómesterének, 

amely ingyenesen látogatható iskoláiban, gimnáziumaiban – a katolikus hitre való térítés 

mellett – rendkívüli eredményeket ért el a korabeli társadalom alfabetizációjának 

elősegítésében és a klasszikus latin műveltség terjesztésében is.334 A 17. század második 

felétől az oktatásban a piarista rend is egyre fontosabb szerepet játszott, protestáns 

területeken pedig hasonló funkciót töltöttek be az evangélikus líceumok és a református 

kollégiumok. A főnemesek családjuk felekezetétől, illetve a környékbeli lehetőségektől 

függően nagy számban látogatták ezen iskolákat, annak ellenére, hogy az intézményekben a 

különböző társadalmi állású diákok keveredtek egymással. Hasonló volt a helyzet az 

egyetemeken is, amelyek a kora újkor évszázadaiban egyre növekvő népszerűségnek 

örvendtek a nemesség körében. A 18. század második felében a magas hivatali karriert 

befutni vágyó főnemesek vagy a hivatalnoki pálya révén az arisztokrácia soraiba 

felemelkedni kívánó nemesek számára a szaktudás megszerzése és az egyetemlátogatás 

nélkülözhetetlen feladatnak számított. Ebben a korszakban pedig nemcsak a felsőoktatás 

iránti igény emelkedett, hanem egyre több helyen az oktatás tudományos színvonala is, hála 

a számos német egyetemen megindult reformfolyamatoknak: a 17. század végén Halle 

emelkedett ki, 1734-ben nyitotta meg kapuit a göttingeni egyetem, amely (a közös uralkodó 

révén) az angol és a német tudományfelfogást ötvözte, de mellettük érdemes még Jéna, 

Lipcse vagy Frankfurt an der Oder univerzitásait megemlíteni.335 

Vagy a nemesi oktatás-nevelés hagyományos lehetősége volt a saját nevelő 

(prefektus), vagy tanító alkalmazása is. A 18. század második felében a felvilágosodás 

                                                 
333 A fejezetben további hivatkozások nélkül felhasználtam a témában megjelent írásaimat: Kökényesi, 2012/a; 

Kökényesi, 2012/b; Kökényesi, 2013/a; Kökényesi, 2013/b; Kökényesi, 2015/b. 
334 O’Malley, 2006, 267-270. 
335 Békés, 2001; Dümmerth, 1962; Hammerstein, 1972; Hunter, 2004; Schindling, 1995. A Habsburg 

Monarchia egyetemeinek 18. századi helyzetéről lásd: Evans, 1994; H. Balázs, 1968; Hammerstein, 1985. 
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eszméinek terjedésével a nevelőfogadás reneszánsza köszöntött be. Ugyanis az 

intézményesült rendi neveléssel szemben a felvilágosodás teoretikusai közül többen – mint 

jól ismert módon Rousseau az Emil című művében – a „természetesebb” otthoni nevelést 

helyezték előtérbe.336 A főnemesi lányok nevelésének is leggyakrabban használt lehetősége 

a házi tanítók alkalmazása volt, akik írni, olvasni, zongorázni, idegen nyelvekre, etikettre és 

általános műveltségre oktatták az ifjú hölgyeket. Azonban a 18. században a tudás és a női 

műveltség felértékelődésével párhuzamosan a női oktatás intézményi keretei is egyre inkább 

bővültek, itt elsősorban az orsolyiták és az angolkisasszonyok iskoláira gondolunk.337 

A közvetlen udvari integráció szempontjából a legfontosabb művelődési 

lehetőségnek a lovagi akadémia (Ritterakademie) látogatását, nemesi apródként (Edelknabe) 

az uralkodó szolgálatában való tanulást, illetve a legtehetősebb főnemesi családoknál a 

tanulmányok betetőzését jelentő Kavalierstouron (vagy grand touron) való részvételt 

tekinthetjük. A lovagi akadémiák tipikusan kora újkori, a hierachizált társadalmi rendhez és 

igényeihez igazodó oktató-nevelő intézmények voltak. A drezdai akadémia tervét (1674) 

kidolgozó Johann Georg Pascha szavaival könnyű megérteni, hogy a kortársak számára, mit 

jelentett a lovagi akadémia: „[…] mily felettébb hasznos és dicséretes egy országban, ha a 

fiatal nemeseknek zsenge korukban nemesi exercitiumokat oktatnak, és hasonlóan 

gyermekkoruktól fogva minden nemes számára kitűzött erényekben neveltetnek, azért hogy 

azután [...] a felső hatalom és az egész haza hasznára legyenek hű alattvalói szolgálatukkal 

béke és háború idején.”338 Ezek az iskolák általában a fejedelmek mellett működtek,339 akik 

aktív kezdeményezői voltak létrejöttüknek, és amelyeknek később is patrónusaik maradtak. 

A legnevesebb lovagi akadémiák (alapítási dátumukkal, de a teljesség igénye nélkül) a 

következők voltak: Ettal (1711), Kassel (1598), Liegnitz (1708), Lüneburg (1656), Lunéville 

(1699), Párma (1598), Sorø (1623), Torino (1568), Tübingen (1559), Utrecht (1705), 

Wolfenbüttel (1687). 

Az akadémiák képzési repertoárját nehéz röviden összefoglalni, mivel ezen 

iskolatípus virágkora a 16. század vége és a 18. század utolsó harmada közé datálható, és 

                                                 
336 Rousseau, 1997. 
337 A Notre Dame női tanítórend pozsonyi nemesi leányiskolájáról: Štibraná, 2006. 
338„wie höchst nützlich und rühmlich sei in einem Lande, wenn Junge von Adel in dero blühenden Jugend in 

denen Adeligen Exercitien unterwisen und gleichsam von Kindheit auf in allen dem Adel anstehenden 

Tugenden erzogen werden, darmit selbige hernach… geschickt seyen, ihrer hohen Landesorbigkeit und dem 

ganzen Vaterlande zu Friedens- und Kriegszeiten unterthänigste treue Dienste zu leisten.” Idézi Müller, 1889, 

49. 
339 Ezen iskolák egyfajta előfutárai voltak például Szászországban a szegényebb nemeseknek fenntartott 

fejedelmi iskolák. Ilyen működött Pfortában, Grimmában és Meißenben is. Ezen iskolák a korai uralkodói 

művelődés-irányításnak és integrációs politikának figyelemre méltó eszközei voltak. März, 1949, 177–179. 
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ezen két évszázad alatt számos változás történt, amelyet a területi sajátosságok tovább 

árnyaltak.340 Általánosan azonban megállapíthatjuk, hogy ezekben az intézményekben 

modern idegen nyelveket (francia, olasz), néhol latint (amelyet korszakunk vége fele 

fokozatosan a saját nemzeti nyelv vált fel), hadügyi tudományokat, ún. nemesi 

exercítiumokat (tánc, zene, lovaglás, vívás), különböző játékokat, humán- és 

természettudományokat oktattak. A jól képzett udvari ember (honnête homme) vagy 

hivatalnok számára az itt megszerezhető tudás és műveltség nélkülözhetetlen volt. 

Az udvarba való nemesi szocializáció egyik legfontosabb intézménye, a viselkedési 

minták és ceremoniális gyakorlatok elsajátításának egyik legkézenfekvőbb eszköze a nemesi 

apródi (Edelknabe) szolgálat volt.341 A legtöbb fejedelmi udvarban találunk nemesi 

apródokat, akik számára általában az udvaron belül saját iskolát is létre hoztak. Az 

oktatásukról hadd idézzük hosszabban Friedrich Karl von Moser véleményét: „A nemesi 

apródságnak iskolának kell lennie, amelynek során a leendő udvari embereket ezen rend 

minden hivatalára nevelik és képezik; semmiképp sem lehet tagadni, hogy egyik-másik 

udvarban még napjainkban is nagy gondot fordítanak tisztességes nevelésükre és alapos 

oktatásukra, és arra számos példa van, hogy nagy miniszterek, tábornokok és más magas 

udvari hivatalviselők apródként kerültek az udvarba, és alapozták meg a szerencséjüket. De 

ha az ember a többi udvarra tekint, akkor sajnos panaszkodnia kell amiatt, hogy az 

apródokat kevés gonddal úgy kezelik mint a vadászkutyákat és a lovakat, szinte semmi idő 

nem marad a hasznos tudományokra, de minden könnyelmű alkalomra elengedik őket és a 

fiatal, vad vér a romlás általános folyamában örömmel vegyül el […]”.342 

A Kavalierstour vagy grand tour a 16. század vége és a 18. század utolsó harmada 

között Európa-szerte igen kedvelt művelődési gyakorlat volt a főnemesi elit körében.343 A 

tanulmányutak természetesen nem minden régióban (Angliától Oroszországig, vagy 

                                                 
340 Conrads, 1982, 23–322.; Pils, 2004, 279. A liegnitzi lovagi akadémia reformjáról és tanrendjéről lásd: 

Mainka, 1997. 
341 Az udvari szocializáció művelődési, iskoláztatási vonatkozásairól lásd: Többicke, 1983. (kiváltképp) 92–

130.; Ridder-Symoens, 1996. 
342 „Die Edel-Knaben sollen die Pflanz-Schule seyn, worinn künfftige Hof-Leute in allen Aemtern dises Standes 

gezogen und gebildet werden; man kan auch keineswegs in Abrede seyn, daß noch heut zu Tage an ein- und 

anderm Hof vile Sorgfalt auf ihre ehrbare Erziehung und gründliche Unterricht gewendet wird und es an 

Exempeln nicht fehlet, daß grosse Ministers, Generals und hohe Hof-Beamte an demjenigen Hof, sie als Pagen 

aufgenommen worden, ihr Glück gemacht haben. Siehet man aber die mehreste Höfe an, so ist es leyder zu 

bejammern, daß die Pagen mit wenigerer Sorgfalt, als die Jagd-Hunde und Pferde, behandelt, ihnen zu 

Erlernung brauchbarer Wissenschafften fast keine Zeit übrig-wohl aber zu allem Muthwillen Gelegenheit 

gelassen gemacht und das junge wilde Blut in dem Strohm des allgemeinen Verderbens mit hingerissen wird 

[…]” Moser, II. 1761, 194. 
343 A témáról bővebben lásd: Brenner, 1990, 105–110.; Cerman, 2004; Heiss, 1990/b, 398–404.; Keller, 2005/b; 

Kulcsár, 2006, 110–113.; Leibetseder, 2004.; Siebers, 2002. 



81 

 

Svédországtól Itáliáig) bírtak egyforma jelentőséggel, egyes területeken, például 

Szászországban, különösen kedvelt volt. A Wettin választófejedelmi dinasztiából 

kiemelkedő módon öt hercegről – I. János György (1583–1656), IV. János György (1668– 

1694), I. (Erős) Ágost (1696– 1733), II. Frigyes Ágost (1696– 1763), Frigyes Keresztély 

(1722– 1763) – is tudunk, akik a tanulmányaik befejeztével Kavalierstouron vettek részt.344 

A kora újkor kezdetén a legkedveltebb úti célok az észak-itáliai városok voltak, később a 

francia és németalföldi nevezetességek, majd korszakunk legvégén Anglia iránt nőtt meg az 

érdeklődés, de nemesi utazókat gyakorlatilag egész Európa területén találhatunk. A hosszú 

utazások alatt – amelyek olykor csak pár hónapig, máskor több évig tartottak – az ifjú 

főnemesek különféle nevezetességek vizitációján túl oktatási intézményeket (egyetemeket, 

lovagi akadémiákat) is felkereshettek, ahol a látogatáson kívül akár hosszabb ideig is 

elidőztek. A tanulmányutak fontos állomásai voltak az uralkodói udvarok is, ahol az ifjú 

arisztokraták betekintést nyerhettek a fejedelmi gyűjtemények mellett a külföldi 

kormányzati és kulturális szokásokba, megfigyelhették a ceremóniákat, tanulmányozhatták 

az udvari társadalom működését, elsajátíthatták az udvari etikettet, gyakorolhatták 

nyelvtudásukat, valamint művészekkel és más arisztokratákkal is kapcsolatokat köthettek. 

Tehát a Kavalierstouron a fiatal főnemesek az ideális honnête homme műveltségére tehettek 

szert. Az arisztokrata karrierekre igen pozitív hatással volt, ha a fiatal főrendnek lehetősége 

nyílt arra, hogy rövidebb vagy hosszabb ideig hazai vagy külföldi uralkodói udvar(ok)ban 

tartózkodhatott. A Zeremonialwissenschaft szerzői – köztük Julius Bernhard von Rohr – a 

főnemesi szülők számára kimondottan ajánlják, hogy megfelelő felkészültséggel engedjék 

fiaikat az udvarba személyes tapasztalatokat szerezni.345 

A főnemesi diákok művelődésében a röviden bemutatott lehetőségek általában 

különféle módon keveredtek a szülők műveltségének, anyagi lehetőségeinek, vagy a helyi 

intézményi kereteknek megfelelően. 

 

2. Bécsi iskolák és magyar tanulóik 

 

Bécs a Habsburg Monarchia fővárosaként nemcsak kormányzati központ volt, hanem 

kulturális centrum is, amely meghatározó szerepet játszott az államkonglomerátum 

művelődésében. Az udvar már a 16. századtól fogva élen járt a császárvárosi iskolák 

patronálásában, ezáltal is elősegítve a fővárosi szerepkör kialakulását. A 18. század elején 

                                                 
344 Leibetseder, 2004, 33. 
345 Rohr, 1728, 244. 
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azonban – az ország háborús kimerültsége, valamint a kormányzatnak a korai felvilágosodás 

eszméitől való elzárkózása miatt – a bécsi oktatás lehetőségei és az iskolák tananyagának 

minősége nyugat-európai összehasonlításban igen kedvezőtlen képet festetett. Johann 

Basilius Küchelbecker német utazó véleménye szerint „A bécsi gyermekek, különösen a 

nemesek oktatása számomra éppenséggel nem tűnik a legjobbnak; őket már fiatal korban, 

amikor még a dajkák kezei alatt vannak, mindennemű gyengédséget, tréfálkozást, játékot 

megengednek nekik, egyszóval megfogalmazva teljesen elkényeztetik őket, közben pedig túl 

sokat beszélnek nekik rendjükről, nemességükről, gazdagságukról.”346 Küchelbecker a 

jezsuita oktatást sem tartja a nemesi diákok számára elégségesnek vagy korszerűnek. „Az 

előkelő szülők, akiknek van rálátásuk a helyzetre, fiaikat idejekorán idegen országokba 

küldik, egy vagy két évre Leidenbe tanulni, és egy időre Párizsban tartózkodni, hogyegyrészt 

valami valódit tanuljanak, másrészt, hogy jó és elegáns magatartásformát sajátítsanak 

el.”347 A bécsi oktatás azonban a 18. század közepén – az országos tanügyi rendezést 

megelőzve – Mária Terézia reformjainak hatására igen komoly fejlődésen ment keresztül. A 

kormányzat komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a külföldre irányuló 

peregrinációt csökkentse (1725-től útlevelet kellett igényelni az utazáshoz, vagy 1756 és 

1759 között a háborúra való tekintettel megtiltották a külföldre utazást)348 és a Habsburg 

Monarchián, illetve fővárosán belüli oktatási lehetőségeket fejlessze. A császárváros iskolái 

a nemesi oktatás terén Európában egyedülálló sokszínűséget mutattak. Erről a kortársak is 

hasonlóképpen vélekedtek, Joseph von Sonnenfels az uralkodónőt születésnapja alkalmából 

köszöntő beszédében, a következőket olvashatjuk: „Olyan alapítványok születnek, 

amelyekben a hazáért életüket adó apák nemesi ifjú fiai az uralkodónő bőkezűségének 

köszönhetően rangjuknak megfelelő nevelésben részesülnek. Bécs egy sor remek épület 

[iskola] révén, amelyekben a használhatóság és a pompa egyesül, válik Európa egyik 

legpompásabb városává.”349 

                                                 
346  „Die Education derer Wienerischen Kinder, vornehmlich des Adels, scheinet mir eben nicht die beste zu 

seyn; denn es werden dieselben so gleich, in der Jugend, da sie noch unter denen Händen der Kinder-Weiber 

sind, zu allerhand Zärtlichkeit, Schertzen, Spielen angehalten, und mit einem Worte völlig verzogen, indem 

ihnen von ihren Stande, Adel, Reichtum, nur gar zu viel vorgesaget wird.” Küchelbecker, 1730, 395. 
347 „Aus der Ursache schicken diejenigen vornehmen Eltern, so in der Sache ein Einsehen haben, ihre Söhne 

bey Zeiten in fremde Länder, lassen solche ein oder zwey Jahre zu Leyden studiren, und sich einige Zeit zu 

Paris aufhalten, damit selbige so wohl etwas rechtes lernen, als auch eine gute und galante Conduite annehmen 

mögen.” Küchelbecker, 1730, 395. 
348 Kosáry, 1983, 128. 
349 „Es werden Stiftungen errichtet, in welchen die adeliche Jugend, ein welchen diejenigen deren Väter das 

Leben zu Vertheidigung des Vaterlandes dahingegeben, der Freygebigkeit der Fürstin eine standesmäßige 

Erziehung verdanken. Wien wird durch eine Reihe der herrlichsten Gebäude, an denen Nutzbarkeit und Pracht 

vereiniget sind, zu einer prächtigsten Städte Europens gemacht.” Sonnenfels, 1762, 29. 
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A különféle oktatási intézmények nagy vonzerővel bírtak a Habsburg Monarchia 

legkülönbözőbb részein lakó nemesek számára. Köztük a magyar arisztokraták számára is, 

így a bécsi iskolák vizsgálata a centrumba irányuló főnemesi integráció egyik fontos 

kérdéskörének tekinthető. A következőkben röviden egyenként áttekintjük a császárváros 

témánkhoz kapcsolódó iskoláit, és lehetőség szerint magyar főrendi diákjaikat. 

 

a) Egyetem 

A bécsi nemesi képzés legidősebb színhelye az 1365-ben alapított egyetem volt, 

amely 1526 után a Habsburg Monarchiában központi jelentőségre tett szert. Magyarokat már 

a 16. század előtt is nagy számban találunk az alsó-ausztriai univerzitáson, de az egyetem a 

legnagyobb szerepet a közös államkonglomerátum létrejötte utáni időszakban töltötte be a 

magyarországi diákok felsőoktatásában. A különböző bécsi oktatási lehetőségek közül 

kvantitatívan mindig egyértelműen az egyetem volt a legjelentősebb, amelyet az 

univerzitáson működő magyar egyetemi nemzet, illetve a különböző, csak magyar diákok 

számára fenntartott alapítványi helyek (például az Oláh- vagy a Kutassay-féle alapítványok) 

is elősegített.350 1711 és 1765 között hozzávetőlegesen 1850 magyar- és horvátországi diák 

iratkozott be a bécsi egyetemre.351 Kiss József Mihály adatai szerint a 18. századi diákok 

arányát tekintve 61% volt nemesi és 27,7% polgári származású, a legtöbben pedig 

katolikusok voltak, valamint nyugat-magyarországi megyékből és városokból 

származtak.352 

A 18. század első felében a nagy nyugati reformegyetemekkel összevetve a Habsburg 

Monarchia elsőszámú univerzitása elavultnak számított. A jezsuiták befolyása túl nagy volt, 

a cenzúra erős, a professzorok alulfizetettek voltak (hogy csak a legszembetűnőbb 

hiányosságokat említsük). Ezen az elmaradott helyzeten próbált segíteni Gerard van Swieten 

(1700–1772), aki a reformokat 1749-ben az orvosi fakultás fejlesztésével kezdte meg 

(néhány intézkedése: új tanszékek, egyetemi klinika létrehozása, botanikus kert 

berendezése).353 Van Swieten hatására az uralkodónő egyre több reformot hagyott jóvá – a 

felsőoktatás az állami érdekek és érdeklődés fókuszába került – de ezzel párhuzamosan az 

egyetem korábbi autonómiája is sérült.354 1752-ben – a gyakorlatorientáltabb oktatás 

jegyében – a filozófiai stúdiumot három évről kettőre csökkentették. A jezsuiták feladatköre 

                                                 
350 Fináczy, I. 1899, 341.; Barta, 1937, 121. 
351 Kissné Bognár, 2004, 197–270.; 389–394. 
352 Kiss, 2000, 12–14. 
353 Gant, 2005, 600–603.; Ugrai, 2014, 139–146. 
354 Engelbrecht, 1984, 189. 
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fokozatosan csökkent, de az 1773-as feloszlatással sem kerültek ki az egyetemről, mivel a 

számos tudós exjezsuita személyes szerepvállalása nélkülözhetetlennek bizonyult.355 1753-

ban vette kezdetét a jogi kar reformja, ugyanebben az évben a filozófiai fakultáson megindult 

a német nyelv és stilisztika önálló tárgyként való tanítása.356 A cenzúra függetlenedett az 

egyetemtől, önálló könyvvizsgáló bizottság alakult és a professzorok bérezésében is 

előrelépés történt. Bécs a katolikus egyetemi reform és a katolikus felvilágosodás 

kiemelkedő szellemi központja lett. Fénykorának az 1750-es évtized első évei és az 1770-es 

évek második fele közti időszak tekinthető, ekkorra tehető a reformok időszaka és a korszak 

neves professzorainak működése (például Karl Anton von Martini, Joseph von Sonnenfels, 

Joseph von Riegger). 

 

b) Pázmáneum 

 Pázmány Péter (1570–1637) bíboros, esztergomi érsek 1618-ban vásárolta meg a 

császárvárosban az Annagassén található Kollonich-házat papi szeminárium kialakítása 

céljából.357 Az intézményt formálisan 1619-ben hívta életre, az 1623-ban kelt 

alapítólevélben pedig az iskola működtetését a jezsuitákra bízta. A szemináriumban az 

oktatás egy évvel később, 1624-ben kezdődhetett meg. Gróf Barkóczy Ferenc (1710–1765) 

érsek, aki bizalmatlan volt a jezsuitákkal szemben, 1761-ben egyházmegyés papokra bízta 

az intézmény vezetést. Ez a változtatás, azonban a kispapok körében olyan szintű 

elégedetlenséget és ellenállást váltott ki, hogy a prímás a diákokat a jobban felügyelhető 

nagyszombati szemináriumba költöztette át. 1766-ban, Barkóczy halála után a bécsi 

papnevelő intézet újból megnyithatta kapuit. (1784 és 1804 között azonban II. József 

intézményi összevonásainak hatására újfent szünetelt a szeminárium működése.) 

 A Pázmáneum köztudott módon igen jelentős szerepet játszott a magyarországi papi 

utánpótlás, sőt kimondottan az egyházi elit kinevelésében. 1711 és 1761 között több mint 

600 kispap iratkozott be a szemináriumba.358 Ugyan az intézménybe bármely társadalmi 

rétegből be lehetett kerülni, azonban a hiányos matrikula-bejegyzések alapján úgy tűnik, 

hogy a 18. században a hallgatók 50 százaléka a nemesek közül, mintegy 10 százaléka az 

arisztokraták közül került ki.359 Később (a Wienerisches Diariumról szóló fejezetben) látni 

                                                 
355 Az exjezusiták szerepéről és jelentőségéről osztrák földön: Haberzettl, 1969. 
356 Engelbrecht, 1984. 190. 
357 A Pázmáneum történetéről lásd: Fazekas, 2002, 7–176. 
358 Fazekas, 2003, 183–289. 
359 Fazekas, 2002, 74. 
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fogjuk, hogy a császárvárosban aktív szerepet játszó magyar főpapok nagy arányban a 

Pázmáneum egykori növendékei közül kerültek ki.  

A szeminárium az esztergomi egyházmegye felügyelete alá tartozott, így ezen 

egyházmegye diákjai alkották a tanulók többségét, de mellettük számos területről érkeztek 

növendékek az iskolába: Győr, Nyitra és Eger egyházmegye kispapjai voltak jelen a 

legnagyobb számban, de számos erdélyi növendéket is lehet azonosítani.360 A diákok 

nemzetiségi összetétele pedig – a korabeli magyarországi viszonyoknak megfelelően – igen 

sokszínű volt: a magyarok alkották a többséget, de mellettük szlávok, németek, horvátok és 

lengyelek is látogatták a szemináriumot. 

Vizsgált korszakunkban a Pázmáneum mellett még egy egyházi szemináriumról kell 

említést tennünk, amely elősegítette a Szent Korona országaiból származók bécsi 

integrációját, ez pedig a Collegium Croaticum volt.361 Az intézményt Balthasar Napuli (?–

?) zágrábi prépost alapította Grácban a horvát kispapok számára, azonban halála után, 1624-

ben a szemináriumot Bécsbe költöztették és a jezsuiták felügyelete alá helyezték. Az 

papnevelő intézet 1783-ig, a bécsi általános szemináriummal való egyesítésig tudott 

fennmaradni. 

 

c) Landschaftsakademie 

A Francia Királyságban, Észak-Itáliában és a Német-római Birodalomban a 

harmincéves háború után számos lovagi akadémia működött, amelyeket szívesen látogattak 

a helyi és a külföldi főnemesek is. A Habsburg Monarchiában azonban csak évtizedekkel 

később, 1682-ben sikerült az első nemesi iskolát megnyitni az alsó-ausztriai rendek 

Landschaftsakademiejét, amely Anton Mayer véleménye szerint az egyetlen korabeli nemesi 

iskola volt, amely rendi kezdeményezésből jött létre, és amelynek fenntartása is mindvégig 

az ő feladatuk maradt.362 A Landschaftsakademie tervezete már az 1660-as évtized első 

éveiben körvonalazódott, azonban a helyválasztás, anyagi nehézségek, majd a török veszély 

miatt még évtizedekig húzódott az alapítás ügye. Kezdetben a Minoritenplatzon akarták 

kialakítani az iskolát, de 1682-ben többszöri bizottsági munkálat után úgy határoztak az alsó-

ausztriai rendek, hogy Rossauban hozzák létre a lovagi akadémiát, ahol addig vidéki 

lovaglóiskola működött. 1684 és 1689 között tartottak az építkezési munkálatok, mire az 

                                                 
360 Fazekas, 2002, 67. 
361 Geusau, 1803, 230. 
362 Mayer, 1888, 6. Az akadémia történetéről bővebben: Strebl, 1936; Garretson, 1979 vagy a magyar rendek 

egy szűk csoportjának nemesi iskola alapítási tervéről: Károlyi, 1884. 
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iskola 1692-ben megnyithatta kapuit.363 Az akadémián latint, francia és spanyol nyelvet, 

világ- és államtörténetet, földleírást, jogtudományt, polgári és hadi építészetet, matematikát 

és geometriát, illetve táncot, lovaglást és katonai exercítiumokat tanítottak.364 Bormastino 

Bécsről szóló városleírásában a következőképp jellemzi az iskolát: „Úgy vélem, hogy ott 

minden exercitiumot oktatnak. Nemcsak a nemes exercitiumokat, hanem a tudományokat, és 

még a jogokat is. De különösen a történelmet, matematikát, címertant stb. Ezek egy nemes 

számára valóban elsajátítandó dolgok, annál is inkább, mivel ezeket később nem csekélyebb 

módon, mint a fejedelem vagy az ország szolgálatában háborús és békeidőben egyaránt 

használnia kell tudni.”365 A bécsi oktatási lehetőségek közül Küchelbecker az egyetem 

mellett, a Landschaftsakademieről is jó véleménnyel volt.366 

Az iskola a korabeli viszonyokhoz mérve drágának számított: 1692 és 1717 között 

évente 700 forint volt egy diáknak a szolgálójával együtt értendő tandíja, 1743 után 1000 

forintra emelkedett az összeg, aki még saját nevelőt is akart magával vinni, annak még 

további 250, majd később 300 forintot kellett fizetnie.367 A diákok a magas tandíj miatt 

leginkább az arisztokraták soraiból kerültek ki, bárók és grófok (például Auerspergek és a 

Sinzendorfok) látogatták az iskolát. Az akadémián magyar növendékek is megfordultak. 

Sajnos az iskola matrikulája nem maradt fenn, azonban a régebbi szakirodalomból tudjuk, 

hogy gróf Csáky Antal (?–?) (1720-ban), gróf Esterházy János (1723–1757) (1731-ben), gróf 

Forgács Ádám (?–?) (1710-ben), gróf Keglevich Gábor (?–?) (1731-ben) vagy Szirmay 

László (?–?) (1720-ban) is növendéke volt.368 A napirend, tanrend és a mindennapok rendje 

a(z előkelőbb típusú) lovagi akadémiákhoz hasonlóan lett kialakítva. Az önálló iskola 1748-

ig tudott működni, 1749-ben megalapították a Savoyai Akadémiát és a rendek 12 ösztöndíjas 

tanulását finanszírozták ott (1778-tól a Theresianische und Savoysche Ritterakademie-n). 

 

d) Hadmérnök-Akadémia 

1717-ben Savoyai Jenő kezdeményezésére alapította VI. Károly a bécsi Hadmérnök 

Akadémiát (k. k. Ingenieur-Akademie). A 18. században egymás után öt helyen működött: 

                                                 
363A bizottsági munkálatokról és az alapítás részleteiről: Mayer, 1888, 6–25. 
364 Gatti, 1901, 5–6.; Garretson, 1979, 123.; Strebl, 1936, 161–214. 
365 „Ich meine, man lehrt dort alle Exercitien. Nicht allein die adelichen, sondern auch die Wissenschaften, 

und so gar die Rechten. Vornemlich aber die Histori, die Mathematic, die Wappen-Kunst, c. Dieß seynd einem 

von Adel wohl anstehende Dinge: umb desto mehr, weilen sich diese nachmahls nicht mindr in des Lands 

Fürsten, als des Landes Diensten, bey Kreigs- und Friedens-Zeiten müssen gebrauchen lassen.” Bormastino, 

1715, 115. 
366 Küchelbecker, 1730, 646. 
367 Mayer, 1888, 25. 
368 Sajnos az akadémia matrikulája már elveszett, a fenti nevek a régebbi szakirodalomban olvashatóak: Mayer, 

1888, 26–27. 
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kezdetben (1717–1755) Leander Anguissola (1652–1720) és Johann Marinoni (1676–1755) 

professzorok saját lakásukban a Kärtner bástya mellett tartották óráikat, 1755 és 1769 között 

a gumpendorfi Königsegg nyári palotában, 1770 és 1784 között Laimgrubén, 1785 és 1797 

között Wiedenben a Favorita kastélyban (a Theresianum épületében), majd 1798 és 1851 

között a Savoyai Akadémia laimgrubei épületében talált otthonra az iskola. A Hadmérnök-

Akadémia nem tekinthető lovagi akadémiának, hanem a katonai szakiskolák kategóriájába 

sorolható, amelyet nemcsak a kiváltságos rend tagjai látogathattak. A porosz I. Frigyes 

Vilmos berlini kadétiskolája, amely a katonai szakiskolák egyik mintaintézményének 

tekinthető, szintén 1717-ben nyitotta meg kapuját. A bécsi akadémia saját korában igen 

modernnek számított, a következő tárgyakat oktatták: hadi építészetet, matematikát 

(aritmetikát, geometriát), mechanikát, hidrosztatikát, hidraulikát, aerometriát, különféle 

nyelveket (német, angol, francia, olasz, magyar, cseh), illetve még egyéb hadi és mérnöki 

tudományokat.369 A diákok nyaranta kipróbálhatták a megtanultakat a gyakorlatban is, 

ezáltal személyes tapasztalatokat szerezhettek leendő szakmájukról már a diákévek alatt.370 

A tandíj évente 500 forint volt, de az akadémiára különböző ösztöndíjakkal (alapítványi 

helyeken) is be lehetett kerülni. 

Az akadémia katonai iskolának számított, nem jellemezte akkora kényelem, mint a 

Landschaftsakademiet, de aki akart és megtehette, külön éves költség ellenében vihetett 

magával saját nevelőt.371 A Magyar Hírmondó a 18. század végén így ír az iskoláról, 

elismerve annak tudományos színvonalát, az ott szerezhető tudás használhatóságát és 

hiányolva a magyar, erdélyi ösztöndíjas helyeket: „Óhajtják az Ing. Akadémiabéli jó szívű 

Prófesszorok, hogy bártsak Magyar és Erdély-Ország részéről is úgy vólnának Fundátziók 

ezen Ing. Akadémiában, mint vagynak Tseh’s Morva Országok, és Ausztria részéről. Ha 

katonákká nem lennének is mind az ezen Akadémiában tanulandó Iffjak: szép hasznára 

lehetnének a Hazának: mert, oly mesterségek értésével térnének vissza annak kebelébe, 

melyek a mi Nemzetünknél nem igen esmeretesek, s pedig egyáltalában szükségesek 

vólnának, minéműek a’ Mekhánika, Hydraulik, és Architectura.”372 Az akadémia 

matrikulája sajnos 1760 előtt származási adatokat nem tartalmaz, azonban 1760 és 1765 

között 30 magyarországi és 10 horvátországi diák iratkozott be az intézménybe.373 

                                                 
369 Gatti, 1901, 70–85.; Geusau, 1803, 238–239. 
370 Gatti, 1901, 74. 
371 Gatti, 1901, 81. 
372 MH, 1797, 295–296. 
373 Kissné Bognár, 2004, 322–323.; 401. 
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d) Theresianum 

A Collegium Theresianum alapításáról (a Favorita nyári rezidencia iskolává történő 

átalakításáról) 1746. február 24-én aláírt szerződésben rendelkezett az udvar megbízásából 

gróf Johann von Windischgrätz (1686–1746) és Matthias Pock (?–?), az osztrák jezsuita 

provincia vezetője.374 A seminarium nobilium kezdetben nem állami intézménynek 

számított, hanem önálló jezsuita iskolának, költségeit hivatalosan saját bevételeiből kellett 

fedeznie, azonban bizonyos kiadásokba a rend is beszállt. Ez az állapot nem volt sokáig 

fenntartható, az iskola komoly financiális nehézségei miatt az udvar a támogatásával 

párhuzamosan egyre nagyobb befolyást szerzett az intézmény működtetésében. A képzés 

négy szintből állt: a hagyományos jezsuita gimnáziumi szintekből (grammatica, humaniora), 

valamint a filozófiai és a jogi évfolyamokból. A Theresianumban a monarchia elitje nemcsak 

klasszikus latin műveltségre tehetett szert vagy nemesi exercítiumokat és nyelveket 

tanulhatott, hanem – korszerű tudományos ismeretek birtokába juthatott és a rangjának 

megfelelő körülmények között művelődhetett. Az intézmény első feloszlatása (1784) előtti 

periódusában a monarchia legkiválóbb egyházi és világi professzorai tanítottak a 

Theresianumban, mint az „államtudós” Joseph von Sonnenfels (1732–1817) és (rövid ideig) 

Johann Heinrich Gottlob von Justi (1717–1771), a természetjogász Karl Anton von Martini 

(1726–1800), a költő és könyvtártudós Michael Denis (1729–1800),375 az agrártudományok 

úttörője Mitterpacher Lajos (1734–1814)376 vagy a kiváló matematikus és fizikus Makó Pál 

(1723–1793).377 Az államtudományok (kameralisztika, statisztika, rendészet és 

gazdálkodás), természet- és reáltudományok, illetve a mechanikai ismeretek (matematika, 

kísérleti fizika, mechanika és hidraulika) az akadémián az európai tudományos 

forradalommal lépést tartva fejlődtek ki és kerültek be a tananyagba.378 A bölcseleti 

diszciplínák, kiváltképp a jog- és történettudomány kis fázis-eltolódással szintén nagy 

jelentőségre tettek szert. A Theresianum és a Savoyai Akadémia az alapítás utáni években 

(az 1740-es évek végén, az 1750-es évtized első éveiben) modernebbnek számított, mint a 

bécsi egyetem, amelynek reformjára csak ezt követően került sor, és amiben a collegium 

nobiliumban tanító tanároknak kulcsszerepük volt. 

                                                 
374 A Theresianum a történetírás számára a legjobban ismert korabeli bécsi nemesi iskola, ezért mi itt nem 

térnénk ki hosszasan az intézmény történetének a bemutatására. Lásd bővebben (csak a legfontosabb 

intézménytörténeti írásokat felsorolva): Cicalek, 1872; Schwarz, 1890; Guglia, 1912; Igálffy-Igály, 1980 vagy 

a Favorita kastélyról lásd: Schlöss, 1979; Schlöss, 1980; Igaz, 1999. 
375 Unger, 1907; Walleshausen, 2008. 
376 Walleshausen, 2002; Kosáry, 1983. 644–645. 
377 Wirth, 2012; Kosáry, 1983, 626. 
378 Schwarz, 1903/a; Schwarz, 1903/b; Cerman, 2006, 151.; az akadémia modern botanikus kerttel is 

rendelkezett, erről lásd: Klemun, 2002. 
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Az alapítás utáni időszakban a szülőknek 400 forintba került gyermekük 

theresianumbeli taníttatása. A tandíj később – a ruházat, tisztítás és egyéb kiadások miatt – 

800 forintra emelkedett. 1755. május 1-től pedig a lovaglóiskola költségeinek fedezése 

végett – amely fakultatív, igény szerinti kiadás volt – további 100 forinttal növelték a tandíj 

összegét, így az már 900 forintot tett ki.379 1758 után a diákokat terhelő költségek 

alacsonyabbak lettek: 420 forint tandíj, további 200 forint ruházati és tisztítási költség, saját 

nevelő 270 forint, saját szoba 50 forint, lovaglóiskola használati díja pedig 100 forint volt.380 

Ezen költségek 1784-ig érvényben maradtak. Ha egy szülőnek két vagy akár három fia járt 

az intézménybe, meglehetősen komoly összeget emésztett fel, de cserében fiai méltó 

körülmények között szerezhettek korszerű műveltséget és szaktudást, illetve építhettek 

kapcsolatokat.381 

A kevésbé tehetős növendékek számára a Theresianumban alapítványok is 

működtek, amelyek a Habsburg Monarchia szinte egész területét lefedték és számos 

növendék tanulását tették lehetővé. Az akadémia legrégebbi, az intézmény első éveitől 

működő alapítványa, az ún. császári-királyi alapítvány volt, amely az ausztriai Eggenburg, 

Großrußbach, Zwettel és a magyar Bátaszék egyházi birtokok jövedelmén alapult. Ez az 

alapítvány öt osztrák és öt magyar diák taníttatását finanszírozta.382 Vagy az erdélyi rendek 

saját soraikból három nemesi ifjú theresianumi képzésének költségét vállalták magukra, 

amelynek odaítélése az Erdélyi Udvari Kancellária hatáskörébe tartozott.383 Az udvar az 

intézményen belüli egységet nemcsak a területi és nemzetiségi érdekek fölé akarta emelni, 

hanem a vallási kérdések fölé is. Ezt a törekvést szolgálta, hogy 1755-től a monarchia 

elitiskoláinak kapuit megnyitották a protestáns diákok előtt is. Így járhattak a Theresianumba 

az erdélyi református Teleki család fiai.384 Az udvar reformjai és patronátusa hatására az 

akadémia hamar kedveltté vált a magyar (fő)nemesség körében, 1746 és 1765 között több 

mint 90 magyar növendék iratkozott be az intézménybe.385 

A Theresinaum nemcsak oktatási színvonala vagy a Habsburg Monarchia minden 

területéről érkező diákjai miatt érdekes intézmény, hanem az udvarhoz fűződő szoros 

                                                 
379 Cicalek, 1872, 45. 
380 Nachricht, 1783, 9. 
381 Olga Khavanova önálló esettanulmányban dolgozta fel egy fiatal főnemes theresianumi tanulmányait, és a 

mögötte álló, a bécsi oktatást szorgalmazó szülői szándékot: Khavanova, 2008. 
382 Poór, 1992, 25. A magyar ösztöndíjas helyekről külön: Hegedűs, 1878 illetve az ösztöndíjak kiosztásának 

és megpályázásának stratégiáiról részletesen lásd: Khavanova, 2000; Khavanova, 2004; Khavanova, 2005; 

Khavanova, 2006/a; Khavanova, 2006/b. 
383 Geusau, 1803, 360. 
384 Khavanova, 2000, 82.; Cicalek, 1872, 58. 
385 Gemmell-Flischbach, 1913; Kissné Bognár, 2004, 336–339.; Evans, 1990, 201. 
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kapcsolata miatt is. A nemesi akadémia nemcsak anyagilag függött az udvartól és állt szoros 

kormányzati kontroll alatt, hanem szimbolikusan is számos ponton kötődött hozzá. Ugyanis 

az intézmény abban a kiváltságban részesült, hogy Mária Terézia nevét viselhette, otthona 

Károly császár kedvenc kastélya lett, vagy az akadémia első számú reprezentánsa – a rektor 

felett álló – kurátor pozícióját, a tekintélyes udvari méltóság Khevenhüller főkamarás (majd 

1754-es lemondása után Trautson és Migazzi bécsi érsek) töltötte be. Az iskola számos 

alkalommal szolgált az uralkodói reprezentáció közvetlen eszközéül, például az 

uralkodócsalád tagjai gyakran tettek látogatást az intézményben, szemügyre véve az új 

fejlesztéseket (gyűjtemények kialakítását vagy az elkészült lovaglóiskolát). Személyükkel 

(esetleg küldötteikkel) megtisztelték a diákok vizsgáit, illetve a növendékek is rendszeresen 

kaptak meghívást csoportos uralkodói audienciára. Ezzel lehetőségük nyílt arra, hogy 

közösen köszöntsék az uralkodócsalád valamely tagját név- vagy születésnapja alkalmából. 

A Theresianumban olykor fényes ünnepségeket is rendeztek, a legnevezetesebbet 1764-ben 

József főherceg római királlyá koronázásának tiszteletére, amelynek fénypontja a diákok 

Józsefnek ajánlott két vígjátékának bemutatása volt. Az első vígjáték szereplői: gróf Franz 

Xaver von Auersperg (1749–1808), gróf Franz Xaver von Salm (1749–1822), és gróf Karl 

von Salm (1744–1784) voltak.386 Az első darab Ignaz Wurz (1731–1784)387 Der Vorwitzige 

című vígjátéka volt, amely egy allegorikus történet a megszemélyesített nagyságról, aki nem 

akarja a vidám, ünneplő ifjúságot a földi istenek elé bocsátani, azonban feltűnik a színen az 

öröm és parancsot hoz, hogy az istenek mindenkit látni akarnak, de kiváltképp az 

ifjúságot.388 A második vígjátékban a következő diákok (köztük két magyar is, báró Splényi 

József és gróf Csáky József) szerepeltek: gróf Michael Karl von Althann (1746–1769), báró 

Splényi József (1744–1831), báró Maximilian von Waidmannsdorf (1742–1811), gróf 

Csáky József (1743–1799), gróf Aloysius von Auersperg (?–?), gróf Aloysius von Christiani 

(?–?) és gróf Johann von Auersperg (1745–1816).389 A vígjátékok bemutatása után 

tűzijátékot lőttek fel, végül Michael Denis ezalkalomra írt költeményeit szavalták el.390 

Ezen ünnepségek és az uralkodócsalád tagjaival való különféle találkozók kiváló 

reprezentációs lehetőséget nyújtottak az udvar, az akadémia és a diákok számára egyaránt, 

amelyről a Wienerisches Diarium is rendszeresen hírt adott olvasóinak. 

                                                 
386 Freudenbezeigungen, 1764, 7. 
387 Osztrák jezsuita író, aki az 1740-es évtized utolsó éveiben a Thereisanumban is tanított. 
388 Unger, 1907, 24. 
389 Freudenbezeigungen, 1764, 14. 
390 Freudenbezeigungen, 1764, 133. 
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e) Savoyai Akadémia 

A Savoyai Akadémiát herceg Maria Theresia Felicitas von Savoyen (szül. 

Liechtenstein) (1694–1772) hívta életre 1746-ban.391 Az alapítás után három évig, 1749-ig 

tartott az akadémia laimgrubei épületének építése, és az iskola csak utána nyithatta meg 

kapuit. Az akadémia oktatási szerkezetében és céljaiban nagy hasonlóságot mutatott a 

Theresianummal. Az intézmény „küldetése” az örökös tartományok nemes ifjainak 

szükséges tudás megadása volt, az alapítónő szándéka így hangzott: „[…] a nemesi ifjúságot 

az összes szükséges tudományra és exercitiumra oktatni és ezáltal rátermetté kell tenni, hogy 

az állam fejének, valamint az egész hazának minden helyzetben előnyös és hasznos 

szolgálatot tehessen.”392  A nemesi kötelességek művelése mellett nagy hangsúlyt helyeztek 

a mérnöki és hadászati tudományok oktatására is. Az alsó- és középfokú képzést piaristák 

látták el, a jogi, katonai és technikai órákat világi szaktanárok tartották. A Savoyai Akadémia 

jogi képzése és korszerű kialakítása a Theresianum számára is mintául szolgált, azonban 

Savoyai akadémián – modernebb pedagógiai szemlélettel rendelkező és a 

természettudományokra nagyobb figyelmet fordító – piarista szerzetesek tanítottak. A 

Savoyai Akadémián tanulni más bécsi nemesi iskolákkal összehasonlítva anyagilag 

kedvezőbbnek bizonyult. A különböző ösztöndíjak, alapítványok mellett – bizonyos nemesi 

réteg felett – a tandíjas képzés sem volt „megfizethetetlen”: Évente 300 forintba került, saját 

nevelőért külön 270 forintot, a külön nagyobb méretű szobáért 100 forintot és a 

lovaglóiskoláért szintén további 100 forintot kellett fizetni.393 Az iskola kedvelt volt a 

nemesség körében, diákszám általában 70-80 fő körül mozgott, közöttük pedig rendszeresen 

lehetett magyarokkal találkozni, mint gróf Draskovich Jánossal, gróf Erdődy Jánossal vagy 

gróf Kemény Lőrinccel.394 Az akadémiát 1776 és 1778 között a Theresianummal 

egyesítették. 

Fontos röviden kitértnünk rá, hogy a Habsburg kormányzat a nemesi akadémiáknak 

igen fontos szerepet szánt a nemesség politikai és társadalmi önképének és szerepkörének 

az átformálásában. A szemléletváltás elősegítését az udvar a magyar rendekkel kapcsolatban 

különösen fontosnak tartotta, amelyek a kiváltságaikat a cseh–osztrák nemességhez képest 

igen sikeresen meg tudták őrizni. A kormányzat a nemesi akadémiáknak szánt célja jól 

                                                 
391 A Savoyai Akadémia történetéről: Geusau, 1803, 383–387.; Schwarz, 1897. 
392„[…] die adelige Jugend in allen erforderlichen Wissenschaften und Exercitien unterrichtet und somit 

geschickt gemacht werden sollte, dem Oberhaupte des Staates wie auch dem gesammten Vaterlande 

dermaleinstens in allen Ständen ersprießliche und nützliche Dienste zu leisten.” Schwarz, 1897, 1. 
393 Schwarz, 1897, 11–12. 
394 Fináczy, I. 1899, 338. 
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tükröződik Joseph von Sonnenfels két beszédében, amelyeket a Savoyai Akadémián adott 

elő az iskola diákjainak: az elsőt 1767-ben Das Bild des Adels, majd egy évvel később az 

Ueber den Beweggrund der Verwendung címen.395 Ezekben a buzdító szónoklatokban a 

nemesi növendékek jövőjéről és a nemesi szerepekről értekezett. Az előadások egyedülálló 

sonnenfelsi szövegek, amelyeknek önálló problémája a nemesség. Az első előadás mottójául 

választott Alexander Pope idézet is beszédes: „Honour and fame from no condition rise, Act 

well your part, there all Honour lies.”396 Sonnenfels érvelése szerint a haza a nemesekkel 

szemben ─ születésüknél és rangjuknál fogva ─ elvárást támaszt: szolgálattal tartoznak az 

állam és a fejedelem iránt. Tehát viselkedjenek a társadalom iránt elkötelezett, 

felelősségteljes államférfiként, amely elvárás a korszak politikai és irodalmi 

publicisztikájában egyre szélesebb körben fogalmazódott meg a nemesség felé.397 A szerző 

a szó szoros értelmében a nemes ideáját festi le, amelyet a növendékeknek követendő 

mintául szán. Nem szabad a hiúság vétségébe azáltal esniük, hogy a felmenőik örökségével 

kérkednek, mert eredetileg „mindenki egy és ugyanazon apától származik.”398 Nem lehet 

számukra életcél, hogy csak a kényelmet és a pompát hajszolják. Lehetőségeiket, 

képességeiket felhasználva kötelességük a haza hasznára tevékenykedniük. Diákként még 

elméjük pallérozása, testük edzése a legfőbb feladatuk. Megfelelő felkészültséget kell 

szerezniük és elhivatottsággal kell rendelkezniük, hogy későbbi szolgálatukat jól el tudják 

látni, valamint ha kell, a fejedelem és az állam számára hasznos tanácsokkal 

szolgálhassanak. A nemesi növendékeknek képzettségükkel és ismereteikkel kell a nép előtt 

járniuk ─ a tudománynak és a szolgálatnak kell a kiváltságok biztosítékául szolgálniuk. A 

professzor diákjaitól bizalmat kér, hogy az olykor nem tetsző igazságokat is képesek 

legyenek elfogadni.399 Sonnenfels alapvető fontosságúnak tartotta, hogy a főúri növendékek 

maguknak szerezzenek hírnevet, és ne elégedjenek meg a család dicsőségével. 

                                                 
395 Sonnenfels, 1767; Sonnenfels, VIII. 1786, 177–204. Sonnenfels nézeteivel kapcsolatban bővebben lásd: 

Kann, 1962. 149-258.; Klingenstein, 1978; Kontler, 2012; Kökényesi, 2012/a; Osterloh, 1970. 
396 Héczeli Pál fordítása szerint: „Hát minden hir és ditsőség a’ mellyet ő kerese, sem nem több, sem nem 

kevesebb, hanem egy hitván mese.” (Próbatétel az emberről, vagy is Pópe Sándornak Az embernek életéről, 

természetéről, erköltséről Anglus nyelven írott munkája, Frantzia versekből Magyar versekre fordította 

Héczeli, 1829, 89.) Ez a fordítás nem adja vissza jól a Pope-idézet lényegét, ami abban áll, hogy a cselekedet 

az egyetlen (és nem a körülmények), amiből minden becsület fakadhat. Sonnenfels az idézetében (ahogy 

Héczeli is) a fame (hír, hírnév) szót használta, de több Pope-kötet (például Pope, 1820. 55.) pedig a shame 

(szégyen) kifejezést tartalmazza, amely a szöveg jelentését nagy mértékben megváltoztatja. (Nem tudjuk, hogy 

Sonnenfels tudatosan használt volna az eredetitől eltérő változatot, de az talán valószínűsíthető, hogy nem 

puszta félreolvasásról van szó, mert Héczelinél is hasonló változattal találkozhatunk. Elképzelhető, hogy az 

osztrák és a magyar recepcióban ez a corpus lett ─ nem tudjuk, hogy szándékoltan-e vagy sem, de ─ elterjedt. 

Az azonban jelentőséggel bír számunkra, hogy a bécsi államtudós ezt az idézetet választotta beszéde mottójául. 
397 Az államférfi ideál részletes bemutatását lásd: Martens, 1996. 
398 Sonnenfels, 1767, 5. 
399 Sonnenfels, VIII. 1786. 182. 
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f) Löwenburg-konviktus 

A 18. században a Savoyai Akadémia mellett működött Bécsben még egy piarista 

iskola, amelynek fő célja nemes ifjak oktatása volt, mégpedig a Löwenburg-konviktus.400 A 

konviktus 1748-tól a josephstadti piaristáknál működött. Az iskolát gróf Johann Jakob von 

Löwenburg (?–1732) udvari kamarai tanácsos hozta létre 12 ezer forint felajánlásával 1731-

ben kelt végrendeletében, de a megvalósítás 1748-ig váratott magára. Az iskolában – a 

testamentumban rendelteknek megfelelően – alapítványi helyek is működtek. Löwenburg 

négy ösztöndíjas helyet hozott létre, amelyből kettőt osztrák, kettőt mindig magyar, kevésbé 

tehetős, tíz év feletti nemesi ifjú nyerhetett el. 1755-ben Mária Terézia hat főre emelte fel az 

alapítványi férőhelyek számát, de rajtuk kívül természetesen tandíj ellenében más nemesi 

diákok is látogathatták a konviktust. Az iskolában az osztrák és a magyar náció különösen 

fontos szerepet játszott, ezt fejezte ki a konviktus bejárta feletti felirat is: „Convictus Austriae 

et Hungariae Nobilitatis […]”.401 Az újonnan felvett alapítványi diákokról gyakran 

beszámolt a korabeli sajtó. A Wienerisches Diarium 1748. október 19-én külön függelékben 

tudósít arról, hogy az újonnan berendezett josephstadti piaristákhoz egy ifjú osztrák és 

magyar nemes nyert a 200 forint értékű alapítványi helyre felvételt, akik szépírást, levélírást, 

számtant, nyelveket, táncokat és vívást fognak tanulni.402 A piaristáknál grammatika, 

humanióra és filozófia évfolyamai működtek. A század második felében a konviktust már 

olyan előkelő famíliák fiai látogatták, mint a Lobkoviczok, Colloredók, Zinzendorfok vagy 

a Herbersteinek. Sajnos az iskola anyakönyve elveszett, így a pontosabb magyar 

vonatkozásokat nem tudjuk felvázolni.  

 

g) Nemesi apródképző és Bécsi Magyar Nemesi Testőrség 

Az udvartartás magyar alkalmazottai között már esett szó a nemesi apródokról és a 

császárváros magyar nemesi testőreiről. Ez a két pozíció azonban nemcsak udvari 

szolgálatot jelentett, hanem közvetlen művelődési lehetőséget is, ugyanis az apródok és a 

testőrök is rendelkeztek önálló iskolával. 

Az apródok számára I. Ferdinánd alapított önálló iskolát (a Stallburgban). Bár a 

császárvárosban már korábban is (III. Frigyes és I. Miksa udvarában) találkozhatunk nemesi 

apródokkal, de szervezetük – amely évszázadokon keresztül megmaradt – csak a 16. század 

                                                 
400 Geusau 1803, 363–383.; Savageri, 1832, 206–216.; Brendler, 1896, 171–226; Fináczy, I. 1899, 337. 
401 Brendler, 1896, 179. 
402 WD 1748. 10. 19. függ. 
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első harmadában alakult ki, ekkor kapták meg saját iskolájukat is.403 Az apródok számát 

kezdetben 12-ben állapították meg, de később 20–30 fő között ingadozott, köztük pedig 

vizsgált korszakunkban több magyar főnemest is azonosítottunk. Udvari apródnak lenni, 

egyfelől szolgálatot jelentett a főistállómester udvari hivatalához tartoztak, de az 

instrukciókat közvetlenül saját udvarmesterüktől (Edelknabenhofmeister) és nevelő-

elöljáróiktól (Praeceptor) kapták.404 A következő tárgyakat tanulták: lovagi exercítiumokat, 

latint, katekézist és a filozófia bizonyos részeit, amelyekre saját tanáraik oktatták őket.405 Az 

ifjak 1767-től a Savoyai Akadémia diákjai lettek, ott modern nyelveket és tudományokat 

tanultak, továbbá a nemesi exercítiumok is nagy hangsúlyt kaptak, képzésük legfőbb célja a 

méltó nemesi neveltetés volt.406 1778-ban került sor a Theresianum és a Savoyai Akadémia 

egyesítésére, a Theresianische und Savoysche Ritterakademie név alatt ekkortól a közös 

akadémián kaptak helyet az apródok. 

Az 1760-ban életre hívott Bécsi Magyar Nemesi Testőrség intézményében nem 

vették félvállról az alapítás célját, hogy a Szent Korona országainak minden területéről 

érkező – elsősorban – fiatal köznemesek művelődését elősegítsék. Nem véletlen, hogy 

vannak, akik a testőrség megalapítását tartják a magyar felvilágosodás (szimbolikus) 

kezdőpontjának.407 A testőrség 1760-ban megfogalmazott irányelveinek is fontos részét 

képezi, hogy a testőrök nyelvekre, hasznos tudományokra, nemesi exercítiumokra és 

művészetekre legyenek oktatva.408 Az ifjú nemeseknek kötelező volt németül és franciául 

tanulniuk, amelyek a 18. században az udvarban beszélt és leggyakrabban használt levelezési 

nyelvek voltak (latinul már korábban meg kellett, hogy tanuljanak). A testőrök tanulhattak 

angolul és olaszul is, valamint államtudományokat, jogot, geometriát és – az alkalmi 

közösségi érintkezéshez nélkülözhetetlen – táncokat is tanítottak az intézmény iskolájában. 

A tantárgyakat a testőrök érdeklődési területüknek megfelelően választhatták meg. A fiatal 

vidéki köznemesek számára a testőri szolgálat nemcsak tekintélyes megtiszteltetés vagy 

                                                 
403 Hübl, 1912, 8. 
404 Scheutz–Wührer, 2007, 78. 
405 Hübl, 1912, 15. Bormastino, aki a nemesi apródok tanáraként közvetlen rálátással bírt az intézményre, így 

írt annak oktatási színvonaláról „Zu diesem Ziel hält man ihnen die vortrefflichste Lehrmeister, dahero können 

sie sich so wohl in deme, was dem Adel anständig, als was zu der Wissenschafft gehörig, üben dan es gibt allda 

Bereuter, Fechtmeister, Tancmeister c. Diese seynd nur für die Adeliche Exercitien. Wie auch nicht weniger 

für die Rechten, History, Geometri, und die Sprachen sambt einem wohlgelehrt- und verständigen Hoffmeister, 

de auf die Obsicht hat; und zwar ihren eigenen bey einem jeden Hoff.” Bormastino, 1715, 311. 
406 Hübl, 1912, 13–16. 
407 Többek között Ballagi Aladár is hasonló következtetéseket fogalmaz meg: Ballagi, 1872, 39–47. vagy az 

irodalomtörténet hagyományosan a testőríró Bessenyei György 1772-ben kiadott Ágis tragédiája című művétől 

datálja a magyar felvilágosodás kezdetét. 
408 HL, A nemesi testőrség iratai 1/5. 1760. 09. 11-én A testőrkapitány és a többi testőr részére kiadott 

irányelvek (3. folio), vagy a testőrök oktatásáról lásd még: K. László, 1940, 48–49. 
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karrierépítésük egyik ugródeszkája volt, hanem fontos művelődési lehetőség is. Bécsben 

kapcsolatba kerülhettek a francia és a német felvilágosodás irodalmával, bekapcsolódhattak 

a kibontakozó szalonéletbe, főnemesekkel és értelmiségiekkel építhettek kapcsolatokat, 

vagy különféle felvilágosult társaságoknak, köztük a szabadkőműves páholyoknak válhattak 

a tagjaivá. Nem véletlen, hogy ezen inspiráló szellemi miliőből származtak a magyar 

felvilágosodás olyan úttörő alakjai, mint amilyenek a testőrírók voltak.409 A magyar 

irodalom és művelődés történetében Bessenyei György, Barcsay Ábrahám (1742–1806), 

Báróczy Sándor (1735–1809) vagy a későbbi generációból Kisfaludy Sándor (1772–1844) 

jelentőségét nehéz túlbecsülni. De természetesen a testőrség kulturális transzfer szerepe 

nemcsak a legkiemelkedőbb tagok révén valósult meg, hanem a megyéikbe hazatérő azon 

köznemesek révén is, akik Bécsben nemcsak szórakozni és tivornyázni jártak (mert 

Báróczytól tudjuk, hogy a testőrök között akadtak ilyenek is), hanem katolikus 

felvilágosodás műveltségének is a birtokába kerültek. 

 

A császárvárosi nemesi oktatás legfontosabb intézményeit sikerült áttekintenünk, 

azonban a teljességre törekvő felsorolásnak még számos intézményről kellene 

megemlékeznie. Olyanokról mint a Chaos-alapítvány (amely nemesi árvaház volt),410 a 

jezsuita gimnázium (amelynek azonban anyakönyve elveszett, így nincs rálátásunk arra, 

hogy [fő]nemesség korszakunkban milyen arányban látogatta az iskolát), a bécsújhelyi 

katonai Theresianum (amelyre itt a szigorúbb földrajzi leszűkítés miatt nem tértünk ki)411 

vagy ezen intézmény „előiskolája” a bécsi Militärpflanzschule (amelyet fiatal, 8–13 év körül 

katonai pályára szánt nemesek látogattak).412 A 18. század második felében létrejött 

különféle szakiskolákról – mint a Keleti Nyelvek Akadémiája (1754), Rajz- és Rézmetsző 

Akadémia (1768), állatorvosi iskola (1767), méhészeti iskola (1770), katonai sebészeti 

akadémia (Josephinum, 1780) – sem szóltunk, amelyekre jelen bemutatás egyfelől az időbeli 

korlátok miatt, másfelől az iskolák társadalmi összetétele miatt nem tér ki (elsődleges 

célközönségük nem a nemesség volt). 

3. Kitekintés 

 

                                                 
409 Gálos, 1935; Szilágyi, 1993. 
410 Történetéről bővebben: Geusau, 1803, 231–237.; Fináczy, I. 1899, 337–338.; Gatti, 1901, 6–34. 
411 Svoboda, 1894. 
412 Fináczy, I. 1899, 339.; Geusau, 1803, 388–390.; Svoboda, 1894, 40–52. 
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 Milyen iskoláztatással rendelkezett a bécsi udvari arisztokrácia, illetve milyen 

szerepet játszottak műveltségének megszerzésében a főváros különféle iskolái? Vizsgált 

korszakunkban a nemzetközi arisztokrácia tagjaiból álló bécsi vezető elit elsősorban nem a 

császárvárosi iskolákban szerezte meg műveltségét, szaktudását. A befolyásos 

tisztségviselők és tanácsadók többsége neves főnemesi famíliák sarja volt, és művelődésükre 

is jellemző volt a családi hagyományok követése. A szülők részéről változó volt, hogy a házi 

nevelők alkalmazásában vagy a nyilvános iskolákban bíztak-e jobban, illetve milyen korban 

küldték gyermekeiket intézményes keretek közé tanulni, azonban e kör oktatási 

stratégiájának gyakori közös eleme volt (egyre erősödő tendenciával) az egyetemlátogatás, 

illetve a Kavalierstouron való részvétel. A 17–18. század fordulóján a hercegi Liechtenstein 

családban bevett gyakorlat volt, hogy a tanulmányaikat elvégzett fiakat több évig tartó 

külföldi útra küldjék, amelynek keretében bejárták Észak-Itália, Németalföld, Franciaország 

és a Német-római Birodalom városait, udvarait, valamint egyetemeken és lovagi 

akadémiákon is hosszabb-rövidebb ideig művelődtek.413 Gróf Wenzel Anton von Chotek 

(1674–1754), Csehország helytartója fiait, Johann Karlt (1704–1787), későbbi udvari 

kancellárt, és Rudolfot (1706–1771), a későbbi főkancellárt a prágai egyetemre küldte jogot 

tanulni, majd nyugat-európai (Németalföld, Franciaország) Kavalierstourra világot látni.414  

A fiatal Kaunitz (későbbi államkancellár) gróf Ludwig Friedrich von Zinzendorfhoz (1721–

1780), az Udvari Számvevő Kamara (Hofrechnungskammer) későbbi elnökéhez hasonlóan 

középfokú tanulmányai befejeztével az igen modernnek számító lipcsei univerzitáson három 

szemeszteren át számos stúdiumot végzett el, majd mindketten több évig tartó, igen 

tanulságos külföldi tanulmányúton vettek részt.415 Mindketten látogatást tettek a német, 

francia, belga és holland városokban, de Kaunitz még Itáliában, Lotaringiában, Zinzendorf 

pedig – az egyre népszerűbb – Angliában is járt. A magas udvari karriert befutó 

Khevenhüller is hasonló oktatásban részesült, aki leideni és strassburgi egyetemi 

tanulmányokkal egybekötött nyugat európai tanulmányúton vehetett részt.416 Gróf (később 

herceg) Georg Adam von Starhemberg (1724–1807) neves diplomata, államférfi, 

főudvarmester a lipcsei egyetemen folytatott jogi tanulmányai után Kavalierstouron vett 

részt, majd József főherceg udvarában kapott kamarási kinevezést.417 Rajtuk kívül még 

számos hasonló példát idézhetnénk a Habsburg Monarchia főnemesi elitjének a művelődési 

                                                 
413 A téma önálló feldolgozását lásd: Heiss, 1990/a. 
414 Cerman, 2010, 266–287. 
415 Klingenstein, 1975; 158–253.; Pettenegg, 1879, 35. 
416 Schönberger, 1963, 20. 
417 Eichwalder, 1971, 193–194. 
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gyakorlatára, ugyanis többek között a Dietrichsteinek, a Windischgrätzek vagy a a 

Trautsonok is hasonló oktatásban részesítették a fiaikat.418 

 A magyar főnemesség műveltségi és oktatási szempontból igen színes képet 

mutatott. A császárvárosban hivatalt betöltő vagy rendszeresen megforduló magyar 

arisztokraták fiatalon a család hagyományainak és lehetőségeinek megfelelő képzést kaptak, 

amelyet vizsgált korszakunkban a generációk művelődési gyakorlata közötti változások is 

tovább árnyalnak. Bár meg kell jegyeznünk, hogy a 18. századi magyar főnemesek 

iskoláztatásáról még mindig igen keveset tudunk.419 A magyar főnemesség körében a 

Kavalierstour alkalmazása nem volt olyan elterjedt, mint az osztrák–cseh főrendek 

művelődési gyakorlatában, azonban a nemzetközi arisztokráciához kiválóan integrálódott 

Pálffyak és Esterházyak fiaik oktatásában szívesen éltek ezzel a lehetőséggel. E két család 

Bécsben is ismertté vált tagjai közül gróf Pálffy János (a későbbi nádor), unokaöccse Miklós 

(a későbbi kancellár, majd országbíró), herceg Esterházy Pál Antal (1711–1762) (későbbi 

tábornagy és követ), öccse „Fényes” Miklós (később követ, a nemesi testőrség kapitánya), 

gróf Esterházy József (későbbi országbíró) vagy unokaöccsei Miklós (későbbi követ, majd 

a nemesi testőrség kapitánya) és Ferenc (későbbi kancellár) is részt vettek hasonló európai 

tanulmányúton, amely minden bizonnyal megkönnyítette az ifjú arisztokraták udvari 

kapcsolat- és karrierépítését.420 A többség hasonló reprezentatív utazásra a magas (több ezer 

vagy sokszor a tízezer forintot is meghaladó) költségek miatt nem gondolhatott, azonban a 

külföldi egyetemlátogatás a szerényebb anyagi lehetőségekkel rendelkező, de feltörekvő 

köznemesek számára is jó befektetésnek bizonyulhatott, például Festetics Pál (1722–1782) 

a lipcsei, vagy Bruckenthal Sámuel (1721–1803) a hallei és a jénai univerzitások hallgatója 

volt.421 

 Mint láthattuk a magyarországi diákok és a magyar főnemesek művelődésében a 

folyamatosan bővülő császárvárosi oktatási lehetőségek is igen fontos szerepet játszottak. 

1711 és 1765 között közel háromezer a Szent Korona országaiból származó diák tanult 

Bécsben, akiknek körülbelül 10%-a volt főrendű születésű. A fővárosban tanult arisztokraták 

közül pedig többen bécsi karriert futottak be vagy rendszeres vendégek voltak a 

császárvárosban (csak néhány fontosabb példát fogunk felsorolni). A bécsi egyetem magyar 

                                                 
418 Cerman, 2010, 314–353.; 385–410.; Hadriga, 1996, 119., 139. 
419 A magyar főnemesek 17. századi tanulmányi lehetőségeinek áttekintését lásd: Kalmár, 2010. 
420 Málnási, 1929, 9–10.; Fazekas, 2014/a, 5–6., vagy herceg Esterházy Pál Antal édesanyjának, Mária 

Oktáviának (1688–1762) a fia számára írt (1732. március 30-án, hároméves külföldi tanulmányút végén kelt) 

útlevél kérvényét lásd: ÖStA HHStA RHR Passbriefe Kt. 4. Fasc.2. Nr. 77 
421 Polgár, 1997; Polgár, 2004, 64.; Göllner, 1977, 7–8. 
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hallgatói közül feltétlenül meg kell említenünk: Pálffy Miklóst és Jánost (a két későbbi 

nádort), az Erdődy fivéreket: László Ádámot (1679–1736) (később nyitrai püspök, kancellár 

követ), Györgyöt (1680–1759) (később a Magyar Udvari kamara elnöke, majd országbíró) 

és Gábor Antalt (1684–1744) (később egri püspököt), Csáky Miklóst (1698–1757) (később 

esztergomi érseket), Zichy Ferencet (1701–1783) (később győri püspököt) vagy Niczky 

Kristófot (1714–1787) (később számos pozíciója mellett személynök, országbíró), illetve 

Viczay Jóbot, aki még nemesi apródként iratkozott be az univerzitásra.422 A Hadmérnöki-

Akadémia legismertebb 18. századi magyar növendéke báró Vay Miklós (1756–1824) volt, 

aki nemcsak hadmérnöki teljesítményéről nevezetes, hanem számos területen – a burgonya 

népszerűsítésétől a folyószabályozás mérnöki előkészítéséig – vitt véghez reformokat.423 

1746/1749 után a magyar főnemesi oktatás legfontosabb helyszínei a nemesi akadémiák 

voltak, kiváltképp pedig a Theresianum. Olyan neves, Bécsben is ismert főnemesek 

nevelődtek korszakunkban az utóbbi intézményben, mint gróf Balassa Ferenc (1736–1807) 

(későbbi horvát bán), gróf Erdődy Lajos (?–?) (későbbi alkancellár), gróf Brunszvik Antal 

(1746–1793), gróf Kollonich Károly (később a nemesi testőrség hadnagya) vagy a 

Batthyányak közül Ignác (1741–1798) (későbbi erdélyi püspök), József (1727–1799) 

(később az Udvari Kamara alelnöke) és Lajos (később tábornok a hercegi cím örököse).424 

Sőt, a hosszú ideig Bécsben élő, Voltaire-rel is levelező vezérőrnagy, gróf Fekete János 

(1741–1803) is a Theresianum egykori növendéke volt, akivel kapcsolatban érdemes 

megjegyezni, hogy a család főnemesi rangemelkedését elérő apja, György (1711–1788) is a 

császárvárosban, az egyetemen folytatott tanulmányokat.425 Természetesen ezen 

intézmények magyar művelődésben játszott általános szerepe sokkalta nagyobb és 

összetettebb, mint a magyar főnemesség személyes bécsi integrációjának problémaköre. 

  

                                                 
422 Kissné Bognár, 2004, 180–270.; Niczky Kristóf nevét nem tartalmazza az egyetemi matrikula, bécsi jogi 

tanulmányairól életrajzában olvashatunk: Szentkláray, 1885, 6. 
423 Szakály, 2003. 
424 Gemmell-Flischbach, 1913; Kissné Bognár, 2004, 336–338. 
425 Róluk bővebben lásd: Morvay, 1903; Tuza, 2006. 
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III. Rang és ceremónia 
 

Az általános udvari nemességképet tárgyalva láthattuk, hogy milyen fontos szerepet 

játszott a reprezentáció és a protokoll az udvari társadalomban. A következő fejezetekben a 

bécsi udvari rangok és kitüntetések rendszerét tekintjük át, szemügyre vesszük, hogy ezekből 

milyen arányban részesedtek a magyar főrendek, valamint a császárváros ceremoniális 

életében a magyar arisztokraták jelenlétét is górcső alá vesszük. Ezen – a „politika 

kultúrtörténetébe” sorolható – problémák vizsgálata megkerülhetetlen a magyar főnemesség 

udvari integrációja és reprezentációja szempontjából. 

A Habsburgok osztrák és spanyol ága a 16–17. században szoros kapcsolatban állt 

egymással, ami a kulturális kölcsönhatások területén is érzékelhető volt. Ennek egyik 

leglátványosabb elemének a burgund–spanyol udvari ceremóniarend bécsi átvétele 

tekinthető. A jól megkoreografált és igen formális spanyol udvari etikett, azonban VI. Károly 

regnálása alatt teljesedett ki a legnagyobb mértékben a császárvárosban, amelynek 

művelését az uralkodó neveltetése és elveszített örökségének szimbolikus életben tartása, 

illetve uralkodói dicsőségének (gloire) méltó reprezentálása miatt is fontosnak tartott.426 

Ezen látványos ceremoniális nyelv, hierarchizált kommunikációs forma elsajátításához az 

udvari tisztviselőknek és a (fő)nemeseknek megfelelő műveltséggel kellett rendelkezniük, 

különben könnyen megalázó helyzetben találhatták magukat. A könnyedebb udvari 

etiketthez szokott utazók számára sok esetben nem kis kihívást jelentett a bécsi udvar 

ceremoniális terében való eligazodás. Az ismert angol arisztokrata utazóhölgy, Lady 

Montagu (akire a narratív forrásokról szóló fejezetben még visszatérünk) a következő 

sorokat vetette papírra: „Már szinte teljesen belefáradtam a bécsi életbe. Valójában nem 

vagyok ellensége a költekezésnek és a sürgés-forgásnak, még kevésbé a szórakozásnak és az 

élvezetnek, de hosszú ideig még az élvezetet sem tudom elviselni, ha azt formaságokkal 

béklyózzák meg és ez hatja át a rendszer levegőjét.”427 A ceremoniális rend és az udvari élet 

az év bizonyos szakaszaiban egyszerűbb volt, kevésbé övezte fényes ünnepélyesség: ilyen 

volt a gyász, a böjtök és a farsang időszaka (ezekről később még lesz szó). 

A császárvárosi ünnepnaptár – a Habsburg Pietas Austriaca uralkodói imázs 

jegyében – alapvetően a liturgikus év szerkezetére épült. A bécsi udvar ceremoniális életét 

                                                 
426 Matsche, I. 1981, 16. vagy a spanyol udvari etikettről bővebben lásd: Hoffmann, 1985. 
427 „I am really almost tired with the life of Vienna. I am not, indeed, an enemy to dissipation and hurry, much 

less to amusement and pleasure; but I cannot endure long even pleasure, when it is fettered with formality, and 

assumes the air of system.” Montagu, I. 186,.264–265. 
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(a későbbi  mintakövetés, precedens-alkotás céljából) dokumentáló Zeremonialprotokoll-

kötetek 20-25%-át teszik ki általánosan a dinasztia egyházi ünnepeinek szertartásairól szóló 

bejegyzések, 45%-ot a hivatali vagy állami ceremóniák (koronázás, hivatali beiktatások), 

10%-ot a dinasztia családi ünnepei, 8%-ot az utazások, 7%-ot pedig a különféle mulatságok 

(a maradék 5% pedig egyéb kategóriákba sorolható).428 A hasonló kategorizálás a tendenciák 

felismerése és változási folyamatok nyomon követése miatt nagy segítséget nyújthat, 

azonban a kategóriák merev szétválasztása nem lehetséges, mivel a különböző típusú 

események egymással átfedésben álltak. Például egy dinasztikus esküvőnél több kategória 

is keveredett, mivel nemcsak a dinasztia családi ünnepéről volt szó, hanem (a házasulandó 

felek miatt) államok közti eseményről is, illetve a hasonlóan jeles ünnepek után nagy 

számban különféle előléptetésekre és kinevezésekre is sor került, aminek révén hivatali 

esemény kategóriájába is sorolható. Sőt, a kora újkori esküvőnek – hasonlóan bármely 

nagyobb dinasztikus, vagy állami ünnephez – nélkülözhetetlen eleme volt az egyházi 

szertartás is, amely révén egyházi ünnepnek is tekinthetnénk (bár az esemény apropóját nem 

liturgikus ünnep jelentette). 

Nemcsak az udvari és/vagy a liturgikus naptár meghatározott időszakai 

eredményezték az udvar ceremoniális rendjének az egyszerűsödését, hanem bizonyos 

uralkodói kastélyokban (vagy akár az inkognitóban történő utazások során) is enyhítettek a 

szigorú etiketten. XIV. Lajos, ha el akart szakadni a monumentális versaillesi udvar 

formaságaitól és állandó nyilvánosságától, akkor azt Marly kastélyában tehette meg, amely 

sokkal kisebb létszámú udvartartás és vendégsereg befogadását tette lehetővé, valamint az 

etikett is sokkal „lazább” volt ott, mint a (fő)rezidencián.429 A Habsburg uralkodók, ha a 

Hofburg falai közül „szabadulni” akartak, akkor – ha nem épp valamelyik arisztokratához 

utaztak vendégségbe – Bécs körüli kastélyaikba vonultak vissza. A Favorita és a Schönbrunn 

vadászkastélyok közül az előbbi Károly császár, míg az utóbbi Mária Terézia uralkodása 

alatt épült ki teljes pompájában és vált az uralkodók első számú nyári rezidenciájává.430 VI. 

Károly sokáig dédelgetett terve volt Klosterneuburg apátságában a Madrid melletti 

Escorialhoz hasonlóan óriási kolostorpalota kiépítése, azonban a monarchia anyagi 

lehetőségei – az eredeti elképzelésekhez képest – csak egy kisebb projekt kivitelezését tették 

lehetővé.431 A Habsburgok első számú pihenőhelye, amely leginkább lehetővé tette a 

                                                 
428 Atzmannstorfer et al, 2007, 252. 
429 Blanning, 2002, 385. 
430 Schlöss, 1979; Schlöss, 1980; Yonan, 2011, 67–126. 
431 Rill, 1992, 201. 
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reprezentatív nyilvánosság kerülését, a laxenburgi vadászkastély volt.432 A Bécstől harminc 

kilométerre fekvő, folyamatosan bővülő, de nagy méreteket sosem öltő kastély az 

uralkodócsalád mellett a szűk udvartartás és a néhány meghívott arisztokrata vendég 

befogadását tette lehetővé. Laxenburgban nagy mértékben enyhítettek a szigorú spanyol 

etikett formalizáltságán is, például Küchelbeckertől megtudhatjuk, hogy az utazásokhoz és 

Favorita kastélyhoz hasonlóan itt sem kellett spanyol díszruhát viselni, hanem engedélyezték 

a kényelmesebb, német jellegű udvari ruha hordását.433 Az öltözéknek pedig (mint már 

említettük) igen jelentős szerepe volt az udvari társadalomban: a különböző rangot, titulust, 

pozíciót általa lehetett alkalomhoz méltó módon kifejezésre juttatni.434 Amikor egy udvari 

eseményen az arisztokratáknak nem valamilyen uniformisban vagy (lovag)rendi ruhában 

kellett megjelenniük, hanem szabadabb teret kaptak az önreprezentációra, akkor nyílt igazán 

lehetőségük személyük, családjuk rangját, hatalmát, vagyonuk mértékének megfelelően 

viseletükben is kifejezésre juttatni. Nem véletlen, hogy ebből a korból maradt fenn az a 

legenda, amely szerint gróf Czobor József és gróf Manoel Tellez de Menezes e Castro von 

Sylva-Tarouca (1691–1771) 1000 forintban fogadtak, hogy melyikük tud drágakövek 

felhasználása nélkül drágább ruhában egy udvari bálon megjelenni, amelyet Czobor nyert, 

állítólag azért, mert mentéje belső részét a kiváló reneszánsz festőnek, Guido Reninek egy 

szétvágott festménye alkotta.435 

Károly császár váratlan halála után – a sikertelen török háború hozadékaként – az 

üres államkassza és a háborús viszontagságok miatt egyszerűsödött az udvari élet. A 

távolságtartó spanyol etiketten enyhítettek, amelyben a társuralkodó Lotaringiai Ferencnek 

is nagy szerepe volt, aki francia jellegű udvari kultúrát erősítette Bécsben. A Habsburg 

Monarchia erejének és a császári/királyi hatalom reprezentációjára az ínséges időkben is 

nagy szükség volt, sőt a Zeremonialprotokoll legalább négyszer annyi bejegyzést tartalmaz 

1741-ből (több mint 600 udvari eseményt), mint 1712-ből, vagy dupla annyit, mint a békés 

1730-as évekből.436 A következőkben a fontosabb ünnepkategóriák mentén haladva fogjuk 

megvizsgálni az 1711 és 1765 közötti magyar főnemesi integráció ceremóniatörténeti 

vonatkozásait és tendenciális változásait.  

                                                 
432 Zykan, 1969. 
433 Küchelbecker, 1730, 357. 
434 Schnitzer, 1999. 
435 Galavics, 1991, 220. 
436 Atzmannstorfer et al, 2007, 243.; 239.; 236. 
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III./1. Az udvari rang 
 

1. Az elsőség joga a bécsi udvarban 

 

A barokk reprezentáció korában – mint már korábban szó volt róla – igen fontos 

feladatnak számított a társadalmi különbségek különböző szinteken (ruházat, lakáskultúra, 

titulatúra, etikett) való kifejezésre juttatása, aminek segítségével a hierarchikus különbségek 

is szemmel láthatóvá váltak. A bécsi udvarban a 18. században általánosan mi alapján 

határozták meg a főnemesek közötti precedenciát (ius praecedentiae) jelentő rangokat? „Az 

udvarban semmilyen hivatali tisztség nem biztosít rangot, hanem az [a rang] a kamarások és 

titkos tanácsosok rangjából következik, és nem másból, ezeken kívül az udvari hivatalok 

szerepük szerint mindent megelőző ranggal bírnak. Így a főudvarmester az első, azonban az 

udvaron kívül a városban vagy vidéken a főistállómester áll rangban legelöl a többi udvari 

hivatal előtt, és ha a főistállómester az udvari hintójával a császár előtt utazik, akkor ő van 

legelöl, majd a főudvarmester, a főkamarás és a főudvari marsall követi, vagy ha a császári 

hintó mögött lovagolnak, akkor az első a főistállómester és utána következnek a többiek.”437 

Tehát az udvar ceremoniális terében alapvetően a kamarási és a titkos tanácsosi kinevezés 

biztosította a rangot, nem a főnemesi (bárói, grófi, hercegi) rang, vagy az adott állami, udvari 

hivatali beosztás is csak bizonyos esetekben jelentett elsőbbséget nyújtó kiváltságot. Így az 

arisztokraták igen motiváltak voltak abban, hogy minél fiatalabb korban megkaphassák a 

kamarási és a titkos tanácsosi kinevezéseket, mivel az adott rangot birtoklók között, az 

„ansziennitás”438 elvének megfelelően a kinevezés időpontja alapján (az idősebbek számára 

kedvezőbb módon) dőlt el a rangsorrend. A minél egyszerűbb, átláthatóbb rendezés pedig a 

gyakran előforduló nézeteltérések és rangviták miatt az udvar és az arisztokraták érdekét 

egyaránt szolgálta, de a konfliktusokat teljesen kiküszöbölni sosem sikerült.439 

                                                 
437 „Bey Hofe giebt keine Charge einen Rang, sondern da geht es nach dem Rang der Geheimen Räthe, oder 

der Cammerherrn, und sonst noch nichts, ausser daß die Hof-Aemter in ihren Functionibus den Rang vor allen 

andern haben. Denn der Ober-Hofmeister ist sonst der erste, aber ausser dem Hofe in der Stadt und auf dem 

Lande hat der Ober-Stallmeister den Rang über alle Hof-Aemter, und wenn der Ober-Stallmesiter in den Hof-

Wagen vor den Käyser herfähret, so setzt er sich oben an, und der Ober-Hofmeister, der Ober-Cämmerer, der 

Ober-Hof-Marschall muß sich unter ihn setzen, oder wenn sie hinter des Käysers Carosse reiten, so reitet der 

Ober Stallmeister über alle die andern.” Rohr, 1729, 271. 
438 Az ansziennitás fogalma ugyan magyartalan kifejezésnek tűnhet az olvasó számára, azonban a 

rangidősség elfogadott fogalma, amelyet nemcsak a Pallas nagy lexikona (Pallas, 1893. Ansziennitás, 

Anciennité szócikk [Oldalszámok nélküli online verzió.]) használ, hanem a kurrens közjogi szakirodalom 

(Kovács, 2011. [Oldalszámok nélküli online verzió]) is. 
439 A rangvitákról lásd: Wellmann, 1940–1941.; Stollberg-Rilinger, 1997; Peĉar, 2005. 
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Például Khevenhüllertől megtudhatjuk, hogy az 1744. január 14-én megrendezett 

udvari szánkózáson „a hercegek, akik nem voltak titkos tanácsosok, nem akartak velünk 

[többi arisztokrata vendéggel] utazni, mivel az ilyen nyilvános eseményeken a rangjukat nem 

tudták érvényesíteni: valójában Esterházy herceget ez ösztönözte arra, hogy titkos tanácsosi 

méltóságért folyamodjon, amelyet ő azonnal megkapott, és a február elején megrendezett 

második nyilvános szánkózáson már az új rangjában tudott jelen lenni.”440. De nemcsak a 

férfiak, hanem a főnemesi hölgyek között is igen könnyen kialakulhattak hasonló rangviták. 

A nők helyét az udvari hierarchiában alapvetően férjük (vagy lányként apjuk) rangja 

határozta meg, kivéve ha volt saját udvari hivataluk (például főudvarmesternők, 

udvarhölgyek voltak), vagy a Csillagkeresztes Rend ünnepein a rend belső rangsorrendje 

jelölte ki a tagok helyét.441 1748 januárjában, szintén egy udvari szánkózás során gróf 

Leopold von Daun (1705–1766) és gróf Esterházy Miklós tábornokok feleségei különböztek 

össze a nekik járó elsőbbségen, amelynek alapját az adta, hogy nem tudták eldönteni, 

melyikük férje kapott korábban kamarási rangot.442 Moser a hasonló viták elkerülésére a 

pontos szabályozások mellett, a ceremóniális kötöttségek enyhítését, a rangok kevésbé 

intenzív megmutatkozási lehetőségét javasolta.443 Azonban sokszor az udvar sem volt 

kellően következetes az egyes ceremóniák lebonyolításakor, a Főudvarmesteri Hivatalnak 

inkább az uralkodó érdekét, aktuális jutalmazási gesztusait kellett figyelembe vennie, 

semmint a szabályok szigorú betartását. Ez történt 1747. május 5-én, Péter Lipót főherceg 

keresztelőjén is, amelyen a két rangban legidősebb kamarásnak kellett volna az újszülöttet 

vivő főudvarmestert kísérnie, azonban helyettük két hercegi rangú (Schwarzenberg és 

Liechtenstein) kamarás látta el ezt a feladatot.444 

Tehát olykor még az udvari ceremóniákon belül is pozitív megkülönböztetés járt a 

legmagasabb nemesi rang viselőinek, azonban a cím inkább igen nagy presztízs értéke miatt 

volt elérendő cél a főnemesi elit számára. Pontosabban a Német-római Birodalomban 

(hatalmi szempontból) két fajta birodalmi hercegi cím (Reichsfürst) létezett, míg az egyik 

„csak” magas nemesi rangot biztosított, addig azon hercegek, akik közvetlen birodalmi 

területekkel (birodalmi rendi jogállással) rendelkeztek, szavazati joggal bírtak a birodalmi 

                                                 
440 „die Fürsten, so nicht geheime Räthe waren, wolten nicht mitfahren, weillen ihr Rang bei dergleichen 

offentlichen Functionen nicht ausgemacht; dises veranllaste würklich den Fürst Esterhas, die geheime 

Rathswürde anzusuchen, die er auch alsofort erhalten und darauf bei der im Anfang Ferbruaruu angestellten 

zweiten offentlichen Schlittenfahrt krafft sothanen neu überkommenen Characters mitgefahren ist.” 

Khevenhüller, I. 1907, 204. 
441 Moser, II. 1761, 245–246. 
442 Khevenhüller, II. 1908, 205. 
443 Moser, II. 1761, 176. 
444 Khevenhüller, II. 1908, 154. 
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gyűlés fejedelmi kollégiumában (Reichsfürstenrat).445 A hercegek (a szavazati joggal bírók 

és nélküliek egyaránt) rendelkeztek (általában külön költség ellenében) pénzverési joggal 

vagy pályázhattak a „nagy palotagrófi” (Grosser Palatinat) cím elnyerésére, amelynek 

birtokában olyan kiváltságaik voltak, mint (többek között) bírók kinevezése, (korlátozott 

számban) nemesi cím és egyetemi fokozatok adományozása.446 A birodalmi rendi jogállású 

hercegek reprezentációs szempontból magasabb szinten álltak, mint a szavazati jog nélküli 

hercegek, még akkor is, ha az utóbbiak hercegi diplomája esetleg régebbi volt.447 A hercegi 

címet a császár (korlátozott számban) adományozta, azonban a kora újkor évszázadaiban e 

rang viselőinek a száma is jelentősen megnövekedett: míg a 16. század első harmadában 24 

addig a 18. század végére már 61 hercegi családja volt a birodalomnak.448 

A magyar arisztokraták közül elsőként Perényi Imre (?–1519) nádor 1517-ben 

(személyre szólóan, tehát nem tovább örökíthető módon) kapott birodalmi hercegi rangot, 

majd 1687-ben Esterházy Pál (1635–1713), tíz évvel később, 1697-ben Rákóczi Ferenc tudta 

elismertetni hercegi rangját, és 1707-ben Keresztély Ágost (1666–1725) mint esztergomi 

érsek megkapta a hercegprímási titulust. A hercegi cím elnyerése egyébként igen költséges 

volt, Esterházy nádornak több mint 22 ezer forintot kellett fizetnie érte.449 Vizsgált 

korszakunkból a magyar arisztokraták közül 1764-ben Batthyány Károly részesült a 

megtisztelő hercegi cím elnyerésében (utána 1784-ben ifj. Grassalkovich Antal kapott ilyet), 

amelyet (saját fia nem lévén) tovább örökíthetett bátyja első szülött fiának a vonalán. 

Khevenhüllertől megtudhatjuk, hogy a trónörökösök (az elsőszülött főherceg) nevelői 

rendszerint megkapták a hercegi címet, I. József főudvarmestere, herceg Karl Theodor zu 

Salm (1645–1710) már hivatala kezdetén birtokában volt a legmagasabb nemesi rangnak, 

ezért helyette a naplóíró szerint 100 ezer forint járhatott neki.450 1764. április 4-én, a József 

főherceg római királlyá koronázása utáni napon öt főnemes is hercegi rangemelésben 

részesült, ők (rang)sorrendben a következők voltak (a kinevező diplomáikat 1763–1764 

fordulójának egymást követő napjaira datálták): Rudolph Joseph von Colloredo (1706–

1788) birodalmi alkancellár, Khevenhüller főudvarmester, Batthyány ayo és Kaunitz 

államkancellár, végül Johann Friedrich Hohenlohe-Neuenstein (1708–1765) (ő nem 

                                                 
445 Neuhaus, 1997, 27–30. 
446 Tobler, 2005, 42–43. 
447 ÖStA HHStA RK Zeremonialakten 2.: Protocolli Caesaro-Aulici der Rang denen Fürsten des Reichs, dero 

Gemahlinnen und Wittwen Betreff. resolvirt den 25. Mati. 1728. 
448 Neuhaus, 1997, 28–29. 
449 Tobler, 2005, 39. 
450 Khevenhüller, VI. 1917, 1. 
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rendelkezett bécsi hivatallal).451 Colloredo és Khevenhüller kinevezése ugyan megelőzte 

Batthyányét, József egykori főudvarmestere pedig a Habsburg államapparátus első számú 

vezetőjét, Kaunitzot és Hohenlohe-Neuenstein-t, a patinás birodalmi család fiát tudhatta 

maga mögött. A koronázási ünnepségen a tekintélyes megtiszteltetés pedig a József 

főhercegnek és a Habsburg háznak tett szolgálatok nyilvános elismerésének tekinthetőek.452 

Pontosabban az első négy rangemelt esetében feltétlenül (az ő rangemelésükkel 

kapcsolatban Khevenhüller is hasonló véleményt fogalmaz meg), azonban a nem 

császárvárosi arisztokratának számító Hohenlohe-Neuenstein kivételnek tekinthető, az ő 

promóciója birodalmi politikai kontextusban lenne értelmezhető. A két vezető és kiváló 

udvari kapcsolatokkal bíró magyar főnemesi család abban az időszakban részesült a hercegi 

rang elnyerésében, amikor a Habsburg Monarchia arisztokrata elitjének a nagy része. Így 

például Esterházy nádor előbb kapott rangemelést, mint (többek között) a Trautson (1711), 

az Odescalchi (1714), a Kinsky (1747) vagy a Hatzfeld (1748) famíliák, de Batthyány 

hercegi rangja is megelőzte a Starhemberg (1765) vagy a Paar (1769) családét.453 

De térjünk vissza a császári udvar ranghierarchiájára! Milyen alkalmakkor tudott a 

szimbolikus elsőbbség megmutatkozni? Friedrich Karl von Moser szerint öt alkalommal 

lehetett a rangot kifejezésre juttatni: 1. nagy állami és udvari eseményeken (hódolás, 

uralkodói házasság) 2. ünnepnapokon való udvari (uralkodói rezidencián való) jelenlét során 

3. udvari lakomákon való részvétel során 4. az uralkodói rezidencia különböző szobáiba és 

kabineteibe való belépés során 5. idegen állami és udvari tisztségviselőkkel való találkozás 

során. 454 Az udvari ceremóniák során akkor váltak láthatóvá a rangok, ha valaki nem 

személyes szerepköre miatt (mint nemesi apród, udvarhölgy, főudvarmester) vett részt egy 

szertartáson, hanem részvételét rangja tette lehetővé (mint kamarás, titkos tanácsos vagy 

akár aranygyapjas lovag). Az utóbbi esetben az adott személy akkor is aktívan részt vehetett 

                                                 
451 Macek, 2010, 121. 
452 ÖStA HHStA HA OMeA Zeremonialprotokolle Bd. 29. (1763–1764) 253–254., vagy hasonló okból kapta 

meg a három herceg a Szent István Rend nagykeretszjét is: Khevenhüller, VI. 1917, 151. Batthyány hercegi 

diplomáját, amely 1764. január 3-i datálású, lásd: ÖStA AVA Adel RAA Kt. 19. Fol. 20–33. 
453 ÖStA HHStA RK Zeremonialakten 2.: Rang jener Reichs Fürsten. Deren Häuser kien Votum et sessionem 

in Comitiis haben.  Nach denen Datis ihrer Diplomatum, vagy a kora újkori hercegi rangemelésekről lásd: 

Klein, 1986. 
454 Moser szerint az udvarban a rang megmutatására a következő helyzetekben kerülhetett sor. „Es gibt einige 

Haupt-Gelegenheiten, wobey sich vornehmlich der Rang äussert und auf dessen Beobachtung gesehen wird. 

1. Bey allen grossen Staats- und Hof-Festen und Feyerlichkeiten, z. B. Huldigungen, Vermählungen, 

Leich-Begängnissen und offentlichen Proceßionen. 

2. In der Aufwartung bey Hof überhaupt, besonders en Ceremonie und an Gala-Tägen. 

3. In dem Sizen bey Tafel und Ziehung an deren verschiedene Gattungen überhaupt. 

4. In der Entrée in die verschidene Gattung der Zimmer und Cabinete. 

5. In dem Betragen und Rang gegen und mit fremden Staats- und Hof-Bedienten. 

Die übrige Umstände wegen der Oberhand im Sitzen und Gehen sind allgemein.” Moser, II. 1761, 234. 
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egy udvari ceremónián, ha nem volt udvari hivatala, vagy csak éppen a városban 

tartózkodott. A látványos nagyköveti bevonulásoknál, vagy udvari mulatságoknál (mint a 

korábban említett szánkózás) is a kamarási vagy titkos tanácsosi kinevezés időpontja 

határozta meg a rangsorrendet. Az udvari rangoknak igen érzékeny fokmérője volt továbbá 

az uralkodói rezidenciák előszoba-szerkezete, amelyet a Habsburgok trónra lépésük utáni 

rendeletben (Kammerzutrittsordnung) szabályoztak.455 Az udvari térbe való belépés és 

előrehaladás pontosan tükrözte a szimbolikus hierarchiát. Míg a lovagterembe (Ritterstube) 

az alacsonyabb rangú nemesi személyek és egyetemi doktorok is bebocsátást nyertek, addig 

az első előszobába (Erste Antecamera) (mások mellett) csak a nemesi apródok, udvari 

zenészek, a második (avagy nagy) előszobába (Zweite Antecamera) a grófok és bárok, 

kanonokok, birodalmi és királyi udvari tanácsosok, végül a tanácsterembe (Ratstube) csak 

olyan magas rangú személyek, mint a koronás fők követei, birodalmi hercegek és grófok, 

titkos tanácsosok és kamarások, aranygyapjas lovagok, a magyar nádor, valamint püspökök 

és érsekek léphettek be. A tanácsterem után az ún. Retirade (funkcióját tekintve uralkodói 

dolgozószoba) és az uralkodói lakosztály következett. Míg az előbbiben audienciákat 

tartottak, addig az utóbbi tér sokkal korlátozottabb nyilvánosság számára volt hozzáférhető, 

például a szolgálatot teljesítő kamarások nyerhettek bebocsátást. Ez az előszoba-rendszer a 

17. század második felében lett a Hofburg ún. Lipót-szárnyának második emeletén 

szimmetrikus módon kiépítve – tehát a császárhoz és a császárnéhoz is hasonló módon 

lehetett járulni, de később e minta szerint alakították ki a Favorita és a Schönbrunn 

fogadótereit is.456 

Érdemes említést tenni egy enyhe protokoll-konfliktusról, amelyet Báróczy jegyzett 

fel. E szerint gróf Rhédey János (1713–1768) tábornok, testőrhadnagy egy udvari fogadásra 

nem nyert bebocsátást, mivel tábornoki egyenruhában jelent meg, nem a testőrségében, és a 

lakájoknak szigorúan megszabták, hogy néhány kivételtől eltekintve csak titkos 

tanácsosokat engedjenek be.457 A történet szerint az egyik kivételes csoportot a magyar 

nemesi testőrök képezték, azonban Rhédey annak ellenére nem kapott tábornokként 

bebocsátást, hogy alacsonyabb rangú testőrök is részt vehettek a fogadáson. Később a 

tábornok felvette a testőrség uniformisát, amelyben már csatlakozhatott az ünneplő 

társasághoz. A történet jól tükrözi az udvari térhasználat hierarchikus rendszerét, valamint 

az öltözék jelentőségét, amelynek megfelelően nemcsak az adott pozíció volt lényeges, 

                                                 
455 Pangerl, 2007. 
456 Benedik, 1990–1991; Benedik, 1991; Graf, 1997; Yonan, 2004. 
457 Báróczy, 1936, 17. 
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hanem az is hogy annak viselője képes legyen reprezentálni azt. Tehát többféle cím 

birtokosa, öltözékétől függően más minőségben jelenhetett meg. 

Bár jelen esetben elképzelhető, hogy Báróczyt emlékezete egy kicsit megcsalta. 

Ugyan a magyar nemesi testőrök igen jelentős kiváltságának és elismerő szimbolikus 

gesztusnak számított, hogy a második előszobáig bebocsátást nyerhettek (amely számos 

ünnepség színhelyéül szolgált),458 azonban ez a kiváltság a tábornokokat is megillette.459 

Sőt, a katonaság szerepének felértékelődése, megbecsültségének növekedése különösen jól 

megfigyelhető az udvari reprezentáció fokozatos változásában. Míg III. Ferdinánd és I. Lipót 

uralkodása alatt a katonák közül csak a tábornagyok léphettek be a tanácsterembe, addig I. 

József már a tábornokokat is beengedte.460 VI. Károly a tanácsterembe a tábornagyoknak, 

lovassági tábornokoknak és táborszernagyoknak (Feldzeugmeister) engedett belépést, míg a 

második előszobába minden főtisztnek egészen a főstrázsamesterig (Obristwachtmeister), a 

többi főtisztnek pedig az első előszobáig.461 Mária Terézia és I. Ferenc alatt (tehát az 

örökösödési háborúk idején) tovább emelkedett a katonaság udvari elismertsége, 1751-ben 

részletes rendeletben is szabályozták a főtisztek udvarképességét.462 A rendelet precízen 

besorolta a magasabb katonai rendfokozat viselőit az udvari protokollba és hierarchia-

rendszerbe, illetve ennek keretében engedélyezte számukra a katonai egyenruha viselését az 

udvari ünnepségeken, ami különösen a kamarási vagy titkos tanácsosi ranggal nem 

rendelkezők számára volt fontos engedmény. A rendelet általánosan engedélyezte a 

kamarási és titkos tanácsosi ranggal nem bíró tábornokok (és nemcsak lovassági tábornokok) 

számára is az udvari ünnepségeken való megjelenést, így Rhédeyt is be kellett volna engedni 

az említett fogadásra, bár Báróczy szerint oda (kivételesen) csak titkos tanácsosi rang felett 

lehetett bejutni, miközben Rhédey csak kamarás volt. 

 

2. Kamarások és titkos tanácsosok 

 

 Miután röviden áttekintettük az udvari rangokat, vegyük közelebbről szemügyre a 

kamarási és a titkos tanácsosi funkciót, valamint a titulusok magyar birtokosait! „A császári 

kamarások és kamarás urak különböző hercegek, grófok és bárok előkelő birodalmi, 

                                                 
458 Már gróf Pálffy Miklós kancellár előterjesztésében szerepel, amelynek kapcsolódó cikkelye később 

jóváhagyást is nyert: HL A királyi magyar nemesi testőrség iratai: 1760. 1/1. 11. 
459 Pangerl, 2007, 271. 
460 Pangerl, 2007, 256–261. 
461 Pangerl, 2007, 266–267. 
462 A jóváhagyott felterjesztéseket lásd: ÖStA HHStA HA OMeA ÄZA Kt. 48. (1750–1751.) Vorträge an Maria 

Theresia betreffend das Entrée des Militärs bei Hof und deren Rang, 1751. 
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magyar, cseh és osztrák, itáliai, nápolyi, spanyol és németalföldi nemzetségekből, akik 

őfelségét szolgálják, kettő-kettő a szokásos udvari öltözékben, 14 nap elő-, és másik 14 nap 

főszolgálatban, tehát mindig négy kamarás tartózkodik az udvarban. A főkamarástól 

megkülönböztető jelként az arany kulcsot kapják meg.”463 A kortárs udvari kézikönyvekben 

sokszor idézett definíció jól jellemzi a 18. századi császári kamarásokat, és tükrözi a 

tiszteletbeli szolgálati funkció reprezentációs értékét. Ha pedig ezen funkció és titulus ilyen 

értékesnek számított, akkor a rang hierarchiában magasabb fokozatot jelentő titkos tanácsosi 

cím méginkább elérendő cél volt a monarchia főnemessége számára. 

A kora újkor évszázadaiban mindkét pozíció komoly átalakuláson ment keresztül. A 

16. században az európai udvarokban, főként a burgund–spanyol etikett hatására egyre 

elterjedtebbé vált, hogy a fejedelmi udvartartásokban kamarásokat (chambellan, 

chamerberlain, camarero, Kämmerer/Kammerherr) alkalmazzanak.464 A bécsi udvarba a 

Kasztíliában nevelkedett I. Ferdinánd – 1527-ben kiadott udvari rendtartásában 

(Hofordnung) – vezette be a pozíciót, amelyet kezdetben csak három fő töltött be, akik a 

főkamarás fennhatósága alá tartoztak és az uralkodó számára tényleges napi szolgálatot 

végeztek, például az öltözködésnél, vagy állandó kíséretét képezték az utazások során.465 

Szintén I. Ferdinánd hívta életre a Titkos Tanács (Geheimer Rat) intézményét, amely a 16. 

században a Habsburg Monarchia legfontosabb döntéshozó szerve volt, amelynek néhány 

főnemesi tagja napi szinten ülésezett (ők azonban nem tartoztak más udvari főtisztségviselő 

vagy hivatal fennhatósága alá).466 Az idő előre haladtával mindkét testület igen jelentős 

számbeli növekedésen ment át, ami szükségszerűen magában hordozta a funkcionális 

változásokat is. A kamarások számának gyarapodása már Ferdinánd uralkodása alatt 

megindult, I./II. Mátyás alatt már 50 kamarás teljesített szolgálatot, a 17. század utolsó 

harmadára számuk már eléri az 500–600 főt, Mária Terézia halálának évében pedig az 1500-

at. Ugyan nem ennyire látványos, de szembetűnő növekedést figyelhetünk meg a titkos 

                                                 
463 „Kayserliche Cammerer und Cammer-Herren seynd unterschiedliche Fürsten, Grafen und Freyherren auß 

denen vornehmsten Reichs, Hungarischen, Böhmischen und Oesterreichischen, auch Italianischen 

Neapolitanischen, Hispanischen und Niederländischen Geschlechtern, die Ihro Majestät bedienen, zwey- und 

zwey in der gewöhnlichen Hof-Kleydung, 14. Tag in dem Vordienst, und 14. Tag in dem Haubt-Dienst, also, 

daß allzeit vier Cammerer bey Hof seynd. Zum Zeichen bekommen sie von dem Obrist-Cammerer den goldenen 

Schlüssel.” Bormastino, 1719, 353. 
464 Duindam, 1999, 168. 
465 A kamarásokról lásd: Küchelbecker, 1732, 176–177.; Ehalt, 1980, 39–40.; Žolger, 1917, 139–144.; Cerman, 

2010, 126–132.; Peĉar, 2003, 25–31.; Duindam, 2003, 74–75.; Reinalter, 1991, 79–80.; Hengerer, 2004/b, 80–

110. és Hassler, 2013, 33–44. 
466 A titkos tanácsosokról lásd: Fellner-Kretschmayr, I. 1907, 44.; Ehalt, 1980, 40.; Žolger, 1917, 146–150.; 

Hengerer, 2004/b, 112–130.; Cerman, 2010, 132–133.; Peĉar, 2003, 25–31.; Duindam, 2003, 124.; Reinalter, 

1991, 79–80. 
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tanácsosok számával kapcsolatban is: míg a 17. század elején hat-nyolc főt számlált a tanács, 

addig 1678-ban már húszat, 1705-ben már 164-en tudhatják magukénak a titkos tanácsosi 

címet, 1735-ben 77-en, 1825-ben pedig 250-en (ekkor a kamarások száma 1700 fő volt). 

Magától értetődő módon ekkora létszámban a tisztségviselők képtelenek lettek volna 

egyszerre ellátni hasonló feladataikat, így már a 16. században különváltak a pozíciók 

„valóságos” (wirkliche), valamint – a kifejezés használatban változó módon – címzetes 

(Titular), tiszteletbeli (honorarius), rendkívüli (auserordentliche) funkciót gyakorlókra, ami 

a megkülönböztetett címhasználatban is kifejezésre jutott. Moser szerint az alacsonyabb 

rangú tiszteletbeli pozíció birtokosai (ő a Dekretisten kifejezést használja) a következő 

avatásnál jó eséllyel pályázhattak a „valóságos” titulus elnyerésére.467 

A 17. század végétől a Titkos Tanács egyre kevésbé volt hatékony, helyette Lipót és 

később fiai is inkább a tanács eredeti funkcióját betöltő Titkos Konferencia véleményére 

hagyatkozott (amelyre a narratív forrásokról szóló fejezetben még visszatérünk). A titkos 

tanácsosok így fokozatosan elveszítették politikai tanácsadó szerepüket, azonban az 

uralkodók a címet udvari rangot jelentő elismerésként továbbra is adományozták. Érdekes 

módon csak II. József törölte el a valóságos és a tiszteletbeli titkos tanácsosi cím közötti 

különbséget, még Mária Terézia is adományozta mindkettőt annak ellenére, hogy egyik sem 

bírt tanácsadói szerepkörrel, bár a szimbolikus ranghierarchiát ezáltal is kifejezésre lehetett 

juttatni. A 18. században kinevezett kamarások többsége valóságos címet viselt annak 

ellenére, hogy nem kellett napi szintű udvari szolgálatot végeznie. A tiszteletbeli udvari 

szolgálatot – ahogy a Bormastino idézetből is kitűnik –a kamarások „vetésforgószerűen” 

oldhatták meg, amelynek keretében két hét elő- és két hét főszolgálattal tartoztak a 18. század 

elején, de Mária Terézia alatt ezt nyolc-nyolc napra módosították.468 Bár a kamarások 

többsége valószínűleg nem tett eleget az évenkénti szolgálatnak, amit a monarchia méreteire 

való tekintettel az udvar sem várhatott el tőlük, de sajnos a Főkamarási Hivatal nem vezette 

szisztematikusan (ma legalábbis nem található meg) a szolgálatot teljesítő kamarások 

beosztási rendjét, így a szolgálati rendről pontos képet nem kaphatunk. 

A kamarásokkal és a titkos tanácsosokkal szembeni elvárások az évtizedek, 

évszázadok során folyamatosan változtak. A kamarások kinevezésének életkori határa 

kezdetben tizenhat év volt, majd Mária Terézia 20 évre módosította, később a 19. században 

elérte a huszonnégy éves korhatárt (amely érvényben maradt az Osztrák-Magyar Monarchia 

                                                 
467 Moser, II. 1761, 182. 
468 Moser, II. 1761, 181. 
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felbomlásáig).469 Mivel a titkos tanácsosok a 16–17. században politikai funkciójuk szerint, 

vagy később kitűntetésük fokozatának megfelelően tekintélyes, nagy befolyással bíró 

arisztokraták voltak, nem volt szükség hasonló életkori határ megállapítására. Még 

fontosabb kritériumnak számított a méltó nemesi származás bizonyítása, ami a kamarások 

esetében anyai ágon kettő, míg apai ágon három generációra visszamenő őspróbát jelentett. 

Ezt a szabályozást Mária Terézia 1754-ben vezette be, de egy évvel később annyit 

változtatott rajta, hogy az anyai ágon (két generáción belül) négy közvetlen nemesi, míg az 

apain (három generáción belül) nyolc nemesi felmenőt kellett felmutatni.470 Fontos 

kiemelnünk, hogy a titkos tanácsosi rang elnyerésének nem volt kötelező előfeltétele a 

kamarási rang megléte, bár a többség rendelkezett vele, azonban számos főnemes, 

kiváltképp az újonnan felemelkedettek, nem pályáztak erre a címre. A magyar főnemesek 

közül ide sorolható például gróf Hadik András, aki fiatal köznemesként és katonatisztként 

nem volt abban a helyzetben, hogy pályázzon a címre, azonban későbbi hadi sikerei 

meghozták számára a titkos tanácsosi rangot. 

A 16–17. században a kamarások és a titkos tanácsosok egyaránt fizetésben 

részesültek, pontosabban azok, akik tényleges szolgálatot teljesítettek. Ez a 17. században a 

kamarások esetében 480 forintot jelentett, míg a titkos tanácsosok esetében igen változó volt 

a díjazás, volt, aki külön a tanácsadói tisztségért nem kapott fizetést, míg mások 2 és 12 ezer 

forint között kerestek vele.471 A 18. században egyik címért sem járt fizetés, pontosabban 

arról nem sikerült információt találni, hogy az aktuálisan szolgálatot teljesítő kamarások 

munkájukért cserében részesültek-e anyagi ellenszolgáltatásban, és ha igen, akkor mekkora 

összegben. A kinevezésért azonban – számos előléptetéshez hasonlóan – a jelölteknek 

fizetniük kellett. A kamarási és a titkos tanácsosi rang közötti jelentős különbség a 

kinevezési díjakban is megmutatkozott. A 18. század első felében a címzetes kamarásoknak 

100, míg a valóságos kamarásoknak 200 forintot kellett fizetniük, azonban 1765-ben már 

1000 forintba került a cím használata (1840-ben pedig 7050 forintba), de a kinevezési díj 

behajtása sokszor igen nehézkesen ment.472 A titkos tanácsosi cím használata a 17. 

században 400 forintba került, vizsgált korszakunkban azonban 1000 forintot kellett a 

                                                 
469 Cerman, 2010, 127.; Scheutz, 2011, 57.;  Žolger, 1917, 143. 
470 Pickl, 1907, 161–162. 
471 Hengerer, 2004/b, 88.; 121.; Moser, II. 1761, 179. 
472 ÖStA HHStA OMeA ÄZA Kt. 69. Fasc. 7. Kämmererherrentaxe und Tragen des Kammerherrenschlüssels; 

Scheutz, 2011, 57. 
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címzetes, míg 1500-at a valóságos titkos tanácsosi kinevezésért fizetni.473 A kamarások és a 

titkos tanácsosok az udvarhoz hű, aulikus főnemesek soraiból kerültek ki, más magasabb 

hivatalokhoz hasonlóan protestánsok igen ritkán tölthettek be hasonló funkciót, leginkább 

csak akkor, ha konvertiták lettek. Azonban néhány kivételt lehet találni, például 1765-ben 

báró Gemmingen evangélikus vallása ellenére megkaphatta a címzetes titkos tanácsosi 

titulust, azonban a katolikusoknak járó taksánál jóval többet, 3000 forintot kellett érte 

fizetnie, ami megfelelt a 18. század közepi grófi rangemelés díjának.474 

Milyen ceremoniális és presztízs előnyökkel járt e címek megszerzése? Mint már 

említettük a kamarási és titkos tanácsosi titulusok udvari rangot biztosítottak viselőiknek. A 

hasonló címet viselők között pedig nem a főnemesi rangok, katonai rendfokozatok, hivatali 

beosztások, vagy az életkor jelentett elsőbbséget, hanem az ansziennitás elve szerint a 

kinevezés időpontja. Érdemes megjegyezni, hogy e szempont alól voltak kivételek is. 

Például a négy fő udvari hivatal vezetője (főudvarmester, főkamarás, főudvari marsall, 

főistállómester) számos ceremónián megkülönböztetett rangelsőségnek örvendhetett, vagy 

1637-ben olyan rendelkezést hoztak, hogy az Osztrák Udvari Kancellár mindig, akkor is, ha 

nem titkos tanácsos, a birodalmi tanácsosok előtt foglalhat helyet. (Az udvari hivatalok 

egymás közötti hierarchiájában számos hasonló rendelkezést idézhetnénk.475) 1750-ben 

Mária Terézia és I. Ferenc úgy rendelkezett, hogy a titkos tanácsosokat három osztályba 

sorolja be, amelyek sorrend szerinti rangot jelentettek. Az első osztályba a négy fő udvari 

hivatal vezetője, a főhercegi nevelő, a konferenciaminiszterek, a Birodalmi Udvari Tanács 

(Reichshofrat) elnöke és a birodalmi alkancellár (Reichsvizekanzler) tartozott. A másodikba 

az Udvari Haditanács, az Udvari Kamara és a Directorium in publicis et cameralibus elnöke, 

a magyar udvari kancellár, a Legfelső Bíróság (Obrist Justizstelle), a Bankdeputáció 

(Bankdeputation), a Pénz- és Bányaügyi Kamara (Hofkammer in Münz und Bergwesen), 

illetve a Németalföldi Tanács (Niederländischer Rat) elnöke, valamint a tábornagyok 

tartoztak. Utánuk következett az összes többi titkos tanácsos, illetve a rendelet nem definiálta 

a harmadik kiváltságos osztályba tartozó titkos tanácsosok körét, amelyet a különböző 

tartományok és országok elöljáróinak tartott fenn.476 

                                                 
473Peĉar, 2003, 28.; Žolger, 1917, 147. Például tudjuk, hogy Khevenhüller főkamarás/főudvarmester apja 

Sigmund Friedrich 1698-ban lett titkos tanácsos és kifizette a kinevezés (akkor aktuálisan) 1000 forintos adóját 

(sőt még többet is): Breunlich-Pawlik, 1973, 245. 
474 ÖStA HHStA RK GehR Kt. 7 Fasc. 3. Nr. 1.; Halmos, 1995, 453. 
475 Hengerer, 2004/b, 188. 
476 ÖStA HHStA OMeA ÄZA Kt. 47. (1749–1750) 13. Änderungen im Rang der Geheimen Räte, 1750 
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„Mikor valamely gavallér mégyen, minthogy nagy azon házban a szolgáknak 

tolongások, a hagsírok szoktanak utat csinálni a bémenő gavalléroknak. Mikor pedig 

camerarius mégyen udvarhoz, az hagsírosok alabárdjok végivel megkoppantják a 

padimentumot, mely is annak jele, hogy camerarius mégyen. Hamarébb is szoktanak utat 

adni az ilyen koppantásra, mint az beszédre.”477 Ezen kívül a kamarások még a következő 

ceremoniális privilégiumokkal rendelkeztek (egy 1757-ben kelt udvari feljegyzés 17 

pontban foglalta össze őket, a legfontosabbak a következők voltak): megtisztelő 

kötelességük volt az uralkodó családot a Retiradéban kiszolgálni, ünnepi lakomák során 

jogosultak voltak asztali szolgálatra, (spanyol) díszruhát (Mantelkleid) viselhettek, részt 

vehettek a világi és az egyházi udvari ünnepeken, (1751-től) az udvari bálokon a kamarási 

vagy titkos tanácsosi ranggal nem rendelkező tábornokok előtt táncolhattak, feleségeik 

udvari ünnepeken az udvarhölgyekkel együtt vonulhattak vagy követi bevonulásokon hat 

lovas díszhintóval jelenhettek meg.478 Hasonló előjogokkal rendelkeztek a titkos tanácsosok 

is, de a legfontosabb kiváltságuknak a kamarásoknál magasabb hierarchikus helyük 

számított. 

A kamarások legszembeötlőbb külső ismertető jegye a kamarási kulcs volt. „Mikor 

udvarnál gálanapok vadnak, ki szokták adni a camerariusnak, hogy mikor tegyék fel az 

aranykolcsokat, mert nem minden gálanapokon tészik fel, és csak akkor, mikor az udvartól 

kijő az parancsolat. A német camerariusok olyankor feketében vadnak, spanyol kurta fekete 

palástokban, recés fejér, széles, lebocsátott nyakravalójuk vagyon. Az magyar camerariusok 

magok rend szerint való köntösökben vadnak, de avval distingváltatnak, hogy olyankor, 

mikor az aranykolcsokat fel kell tenni, nem szabad a mentéjeket felölteni, hanem palást 

formára, vagyis félvállra tészik fel.”479 Tehát a valóságos kamarások – a komornyikokkal 

(Kammerdiener) szemben, akik vaskulcsot hordtak – jogosultak voltak az aranykulcs 

viselésére, amely az udvarba való szabad bejárást, az uralkodó családhoz való közvetlen 

kapcsolatot szimbolizálta. A bécsi udvarban a kamarási kulcsot sokáig az övről lelógatva 

viselték, majd Khevenhüller javaslatára 1766. január 1-től a díszruha jobb zsebében hordták 

fekete-arany színű zsinórral (gyász esetén csak feketével), ami jobban megfelelt a többi 

európai udvar gyakorlatának (lásd 7. függelék).480 A 17. századi reprezentatív főúri 

                                                 
477 Székely, 2000, 173. 
478 ÖStA HHStA HA OMeA ÄZA Kt. 51. (1757–1759) Fasc. 32. Aufzeichnungen über die Prärogativen der 

kaiserlichen Kämmerer 
479 Székely, 2000, 192. 
480 ÖStA HHStA OMeA ÄZA Kt. 69. Fasc. 7. Kämmererherrentaxe und Tragen des Kammerherrenschlüssels; 

Khevenhüller, VI. 1917, 162. 
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portrékon gyakran felfedezhető az aranykulcs motívuma – például gróf (majd herceg) 

Esterházy Pálról is készült hasonló festmény (aki rangemeléseit, előléptetéseit különösen 

igyekezett reprezentálni) – vagy epitáfiumokon is megjelenhetett, azonban az idő előre 

haladtával, a kamarások számának a megsokszorodásával, később a magasabb rangú 

(érdem)rendek megjelenésével ez a gyakorlat megszűnt.481 A 18. századi kamarási titulus 

értékéről érdemes Rohrt idézni: „Ezt a kulcsot, ha valaki jó rendből származik és vagyonos 

is, könnyen megszerezheti, ezért Bécsben is szállóigévé vált a következő: Nem megtiszteltetés 

a birtokában lenni, de szégyen nélküle maradni.”482 

A kamarások és a titkos tanácsosok közötti rangkülönbségek szemléletesen 

megmutatkoztak a beiktatási ceremóniáik közötti különbségekben is. Míg a titkos 

tanácsosok esetében az ünnepélyes eskütétel szertartására mindig az uralkodó jelenlétében 

került sor, addig a kamarások eskütétele a 17. századtól kezdve egyre csökkenő arányban az 

uralkodó előtt történt, a 18. századtól pedig mindig a főkamarásnak tették le esküjüket. A 

kamarások és a titkos tanácsosok kinevezése egyaránt történhetett személyesen vagy 

csoportosan, azonban a kollektív promóció különösen a kamarási kinevezésekre volt 

jellemző, a titkos tanácsosok reprezentatív módon kisebb létszámban fogadhattak hűséget az 

uralkodónak. A kollektív promóciók ürügyét általában koronázás, hódolás (Huldigung), 

uralkodói házasság vagy születésnap adhatta. A kamarási eskütétel szertartása a 

következőképp nézett ki: az udvar valamelyik termében vagy a főkamarás lakosztályán, 

házában, a főkamarás jelenlétében miután az udvari titkár felolvasta az esküszöveget 

(Jurament) és a címmel járó jogokat, kötelességeket (Juranda) a jelölt esküt tett.483 A 

kamarási és a titkos tanácsosi esküben hasonló módon a jelöltek Istenre esküdtek, hogy az 

uralkodót bőségben és ínségben egyaránt legjobb tudásuk szerint hűségesen fogják 

szolgálni, szükség esetén rendelkezésre állnak, valamint a kamarások a főkamarásnak is 

hivatalból alávetették magukat.484 A titkos tanácsosok esetében a beiktatási szertartás az 

uralkodó – vagy főként Károly császár alatt más titkos tanácsosok – jelenlétében, az udvar 

legbelső (a hatalmi hierarchiát kifejező) terében (általában a Retiradéban) történt. Mária 

Terézia és I. Ferenc regnálása alatt az eskütétel szertartása érdekes párhuzamos jelleget 

                                                 
481 Galavics, 1988.; Hengerer, 2004/b, 170–171. 
482 „Disen Schlüssel bekommt man leicht, wan man nur von gutem Stand und Vermögen ist, so daß auch in 

Wien zum Sprüchwort geworden: Es seye keine Ehre, ihn zu haben, wohl aber eine Schande, ihn nicht zu 

haben.” Rohr, 1729, 182. 
483 Khevenhüller, I. 1907, 147. vagy báró Andrássy Károly eskütételéről lásd: ÖStA HHStA OMeA 

Zeremonialprotokolle Bd. 24. (1753–1754) 141.: 1754. 08. 05. 
484 A kamarási esküformula megtalálható: ÖStA HHStA Ha OMeA ÄZA 45. (1745–1746): Referat über die 

neue Eidesformel bei Beeidigung eines K. K. Kammerers, 1745. A titkos tanácsosi esküformula pedig a 

következő helyen: ÖStA HHStA RK GehR Kt. 8. Fasc. 2. Nr. 55. 
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öltött, mivel a leendő titkos tanácsosnak mindkét uralkodó előtt külön kellett esküt tennie.485 

Először a császárnak tettek esküt, amely során a birodalmi titkár (Reichsreferendarius) a 

titulussal járó jogokat, míg az esküszöveget a birodalmi alkancellár olvasta fel, majd 

általában mise következett, és utána az uralkodónőnek is esküt tett a jelölt, amely előtt a 

jogokat az Államkancellária titkára, míg az esküszöveget államkancellár (Staatskanzler) 

olvasta fel. 

 

3. Magyar kitüntetettek 

 

A kamarási és a titkos tanácsosi titulusok igen fontos szerepet játszottak a Habsburg 

Monarchia arisztokráciájának udvari integrációjában. A főnemesek legalább akkor 

ellátogattak az udvarba, amikor pályáztak a titulusokra (mert sok esetben ez is személyesen 

történt), és amikor beiktatták őket. Egyedül II. József nem használta ki az udvari címek 

adományozásában rejlő lehetőségeket, amellyel főnemesség bizalmát elnyerhette volna, 

ugyanis uralkodása alatt igen kis számban adományozta e titulusokat. 1781-ben ugyan 36 

kamarást kinevezett, akik tényleges szolgálatot végeztek, de rajtuk kívül másokat nem (vagy 

csak keveseket) ajándékozott meg ezzel az uralkodói keggyel.486 Mint láthattuk, elődei annál 

inkább éltek ezzel a gyakorlattal. Röviden vegyük szemügyre, miként részesült a magyar 

főnemesség ezen kitüntetésekben, és milyen hasonlóságokat figyelhetünk meg a 

jutalmazottak körében! 

Andreas Peĉar és Éric Hassler monográfiáikban 5-5,4%-ra becsülik a VI. Károly 

regnálása alatt újonnan avatott kamarások között a magyar főnemesek arányát, míg az 

osztrák örökös tartománybeli arisztokratákét 38-39%-ra, az itáliai és spanyol főurakét pedig 

19-20%-ra.487 Peĉar adatai szerint pedig az 1711 és 1740 között avatott titkos tanácsosoknak 

8 %-át alkotják a magyar mágnások, az osztrák örökös tartományok urai 31%-ot, a 

spanyolok és itáliaiak pedig együttesen körülbelül 16%-ot.488 Mindkét vizsgálatban a 

magyar arisztokraták alkotják a legkisebb önálló területi/nemzeti kategóriát, de – ahogy már 

szó volt róla – a 18. században igen problematikus hasonló szempontok szerint precízen 

kategorizálni. Az általunk feldolgozott források (a Főkamarási Hivatal, az Államkancellária 

és a Birodalmi Udvari Kancellária tematikus lajstromai, a levéltári segédletek, a 

                                                 
485 Több főnemesnél sikerült azonosítani az eskületétel szertartását a Zeremonialprotokoll-kötetekben, amelyek 

hivatkozásait lásd a 4. függelékben. 
486 Pickl, 1907, 165–168. 
487 Peĉar, 2003, 34.; Hassler, 2013, 36. 
488 Peĉar, 2003, 39. 
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Wienerisches Diarium, a Staatskalender és a Zeremonialprotokoll kötetek kapcsolódó 

bejegyzései) alapján 1711 és 1765 között – a magyar főnemesek közül – összesen 194 

kamarást és 106 titkos tanácsost avattak, ami véleményünk szerint a „tiszteletbeli” udvari 

funkcionáriusok legalább 10 %-át teheti ki.489 Azonban a különféle források 

összeolvasásából készített táblázatok sem tekinthetők teljesen pontosnak és hiánytalannak, 

mivel a vizsgált lajstromok számos egymásnak ellentmondó adatot tartalmaztak, ami nem 

meglepő, mivel a kortársak számára is igen komoly problémát jelentett a kamarási és titkos 

tanácsosi titulust viselők számának és rangjának pontos megbecsülése. A Habsburg 

Monarchia minden részéből érkező, (a halálozások és kinevezések miatt) számukban 

folyamatosan változó kamarások és titkos tanácsosok számontartása igen nehéz 

adminisztrációs feladatot rótt az udvar alkalmazottaira, amit rendszeres lajstrom készítéssel 

próbáltak is teljesíteni, azonban a pontatlanságok elkerülhetetlenek voltak.490 A 

ranghierarchia megállapítása miatt pedig igen fontos volt a precizitás, mivel a vitás helyzetek 

könnyen konfliktusokhoz vezethettek, amint azt Esterházy és Daun feleségének 

összetűzéséből is láthattuk, amelynek alapját az adta, hogy nem tudták pontosan eldönteni, 

melyikük férje kapott korábban kamarási kinevezést. A csatolt táblázatok (3. és 4. függelék) 

a vizsgált források ellentmondásaival együtt tartalmazzák a magyar főnemesek 

kinevezésének az időpontjait, a problematikus esetekben igyekeztünk minél több 

forráshelyet megadni, ellenben ha két forrás kapcsolódó adatai megegyeztek, akkor nem 

tüntettünk fel több hivatkozást (bizonyos esetekben pedig nem találtunk rendelkezésre álló 

kontrollforrást). 

Vizsgált korszakunkon belül a magyar kamarási és titkos tanácsosi kinevezésekkel 

kapcsolatban igen jelentős növekedést figyelhetünk meg: míg VI. Károly 51 kamarást és 33 

titkos tanácsost nevezett ki, addig Mária Terézia és I. Ferenc 143 kamarást és 74 titkos 

tanácsost.491 Tehát a kamarások esetében megháromszorozódott, a titkos tanácsosok 

esetében pedig megduplázódott a kinevezések száma, ami arányosan sokkal nagyobb 

növekedést mutat, mint a titulusok adományozásának az általános növekedése. A magyar 

kinevezettek arányának az erősödése pedig egyértelműen a Magyar Királyság szerepének 

1740 utáni felértékelődésével magyarázható. Mint már korábban említettük, 1780-ban 

hozzávetőlegesen általánosan 1500 főre becsülik a kamarások számát, amelynek 10%-os 

                                                 
489 Lásd a 3. és 4. függelékben. 
490 Például 1745-ben az udvar szisztematikusan begyűjtötte a titkos tanácsosi diplomák kiállításának az 

időpontjait, hogy pontos és átlátható rangsorrendet tudjanak felállítani: ÖStA HHStA RK GehR Kt. 7 Fasc. 3. 

Nr. 1. 
491 A növekedő tendenciával kapcsolatban lásd a 6/a és 6/b függeléket. 
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arányát a magyar főnemesek összlétszáma már 1765 előtt elérte. A korábbi időszakokkal 

összevetve (sajnos ezekről nem áll rendelkezésre feldolgozás) az 1711 utáni korszakban is 

minden bizonnyal növekedést figyelhetnénk meg. VI. Károlynak ugyanis már uralkodása 

kezdetén feltett célja volt, hogy növelje a magyar főnemesek arányát – az összbirodalmi 

elitből kikerülő – titkos tanácsosok között.492 Az uralkodónak hasonló tanácsot adott 

Wratislaw kancellár is, de hozzá tette, hogy fokozatosan kell a kitüntetéseket kiosztani, meg 

kell várni az idősebb titkos tanácsosok kihalását is azért, hogy ne nőjön meg túlzottan ezen 

kiváltságos közösség taglétszáma.493 

Érdemes megnézni, hogy kollektívan mikor részesültek a magyar főrendek nagyobb 

számban kamarási és titkos tanácsosi kinevezésben. 1712 májusában, a magyar királyi 

koronzás után Pozsonyban 5 kamarást avattak, akik mindannyian magyar főnemesek voltak. 

(Hasonló módon 1712 novemberében, az alsó-ausztriai rendek hódolata után 6 kamarást 

avattak, akik közözött pedig egy magyart sem találunk.) 1714-ben Erzsébet Krisztina magyar 

királynévá koronázásán összesen 23 kamarás tehette le esküjét, akik közül 6 volt magyar 

főnemes (az indigenák arányát külön érdemes lenne megvizsgálni), rajtuk kívül pedig 5 

magyar titkos tanácsost is beiktattak. Károly császár uralkodása alatt a legnagyobb számban 

az 1723. évi cseh koronázáskor, valamint 1736-ban, Mária Terézia és Ferenc István esküvője 

után avattak kamarásokat és titkos tanácsosokat: a magyarok közül mindkét ünnepen 

tizenegy kamarást,494 valamint 1723-ban kettő, míg 1736-ban hat titkos tanácsost avattak. 

1723-ban összesen 96 kamarást avattak, akik közül a 11 magyar főnemes 11,5%-os 

részarányt tesz ki,495 1736-ban pedig („rekordmennyiségben”) avatott 158 kamarásnak 7 %-

át tette ki a 11 újonnan avatott magyar főnemes.496 Mária Terézia regnálása alatt 1741-ben 

(magyar koronázásának évében) és 1760-ban (József főherceg és Pármai Izabella esküvőjén) 

avatták a legtöbb magyar kamarást és titkos tanácsost: 1741-ben huszonhárom kamarást, 

1760-ban pedig tizenkilenc kamarást497 és tíz titkos tanácsost. A nagy számban történő 

címadományozások mögött fontos politikai érdekek húzódtak meg, például 1723-ban a 

diaeta elfogadta a Pragmatica Sanctiót, és egyfajta uralkodói hála gesztusa lehetett a számos 

magyar kamarás és titkos tanácsos kinevezése. Vagy 1741-ben az osztrák örökösödési 

háború kezdetén igen nagy szüksége volt a Habsburg kormányzatnak a magyarok katonai és 

                                                 
492 Kalmár, 2012/b, 880. 
493 Arneth, 1856, 222–223. 
494 A táblázatban ugyan az egységes szempontrendszer miatt nem szerepel, de 1736-ban lett kamarás gróf 

Kollonich Lajos is. 
495 WD 1723. 10. 23. 
496 Peĉar, 2003, 27.; ÖStA HHStA HA OKäA Serie F 4 Kämmererindex, 1723–1785 
497 Gróf Kollonich Zsigmonddal együtt 20 kamarást avattak. 
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anyagi segítségére, amelynek elnyerése érdekében hatásos politikai eszköz lehetett a 

főrendek megjutalmazása. 

1711 és 1765 között 55 magyar főnemesi família részesült kamarási és 42 titkos 

tanácsosi kinevezésben.498 Tehát a kamarási címet a magyar arisztokrata családok nagy része 

megkaphatta, ugyanis (Pálmány Béla adatai szerint) 1740-ben 1 hercegi 38 grófi és 52 bárói 

család volt, közel három évtizeddel később, 1768-ban pedig 2 hercegi, 68 grófi és 56 bárói 

(külön számolva azon famíliákat, amelyek különböző ágai különböző ranggal 

rendelkeztek).499 A titkos tanácsosi rang a magyar főnemesi családok kevesebb, mint a felét 

illette meg, valamint még kisebb azon famíliák száma, amelyek rendszeresen részesültek a 

kitüntetésben. A legdominánsabbak az Esterházy (12 titkos tanácsos, 17 kamarás), Erdődy 

(10 titkos tanácsos, 12 kamarás), Batthyány (8 titkos tanácsos, 12 kamarás) és részben a 

Pálffy (4 titkos tanácsos, 11 kamarás) családok voltak, amely famíliák a magyar főrendi 

elitet jelentették és legkiterjedtebb bécsi kapcsolatrendszerrel rendelkeztek. A kamarási és a 

titkos tanácsosi kinevezések számaránya alapján az utánuk következő szintet a Csáky (5 

titkos tanácsos, 7 kamarás), Nádasdy (4 titkos tanácsos, 3 kamarás), Zichy (4 titkos tanácsos, 

6 kamarás), Serényi (4 titkos tanácsos, 3 kamarás) és Bethlen (4 titkos tanácsos, 5 kamarás) 

családok jelentették, de ha csak a kamarásokat vizsgáljuk, akkor még ide sorolandók a 

Telekiek (1 titkos tanácsos, 6 kamarás), Draskovichok (5 kamarás), Barkóczyak (2 titkos 

tanácsos, 5 kamarás), Forgáchok (1 titkos tanácsos, 5 kamarás), Gyulayak (7 kamarás) is. 

Megfigyelhetünk olyan családokat is, amelyek ugyan nem voltak túl népesek, de az udvarba 

jól integrálódtak és egy-egy tagjuk mindig volt a kinevezettek között, ilyennek tekinthető a 

Czobor és az Illésházy família. 

A Szent Korona országainak minden területéről találunk főnemesi családokat a 

magyar kamarások és titkos tanácsosok között: horvát, erdélyi, felvidéki arisztokratákat 

egyaránt, azonban a Nyugat-Dunántúlon birtokos családok túlsúlya szemmel látható. A 

kinevezett családok között találunk egymás mellett régi és új főnemesi dinasztiákat, a 

                                                 
498 A következő családok kapták meg a kamarási címet: Amadé, Andrássy, Apponyi, Balassa, Bánffy, 

Barkóczy, Batthyány, Berényi, Bethlen, Cziráky, Csáky, Dőry, Draskovich, Erdődy, Esterházy, Fekete, 

Forgách, Gyulaffy, Gyulay, Haller, Kálnoky, Keglevich, Kemény, Kéry, Koháry, Korda, Kornis, Kollonich, 

Mikes, Nádasdy, Orsich, Pálffy, Patachich, Perényi, Pethő, Pongrácz, Rátkay, Révay, Rhédey, Sándor, Senyei, 

Serényi, Splényi, Szapáry, Székely, Széchényi, Szirmay, Sztáray, Szunyogh, Teleki, Torockay, Vécsey, 

Viczay, Wesselényi, Zichy. 

A következő családok tagjai közül kerültek ki a titkos tanácsosok: Acsády, Apponyi, Bajtay, Bánffy, 

Batthyány, Berényi, Bethlen, Bíró Bornemissza, Csáky, Erdődy, Esterházy, Fekete, Grassalkovich, Gyulaffy, 

Gusztinyi, Hadik, Haller, Illésházy, Károlyi, Keglevich, Klimo, Klobusiczky, Koháry, Koller(?), Korda, 

Kornis, Nádasdy, Nemes, Pálffy, Patachich, Pongrácz, Serényi, Szirmay, Szluha, Sztáray, Sztojka, Teleki, 

Thauszy, Thoroczkay, Wessesényi, Zichy. 
499 Pálmány, 1997, 48. 
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legdominánsabb négy arisztokrata család azonban nem tartozott a legpatinásabb magyar 

nemesi nemzetségek közé, de felemelkedésüket a Habsburgok iránti lojalitásuknak és 

szolgálatainak köszönhették.500  Vizsgálati korszakunk vége felé a 18. században (vagy 

inkább a század második felében) – a hivatali vagy katonai szolgálataik alapján – 

felemelkedett famíliák egy-egy tagját is a kitüntetettek között találjuk: Széchényi, Sztáray, 

Grassalkovich vagy Hadik család fiait. 1765-ig azonban még több olyan nemesi család nem 

részesült a kitüntetésekben, amelyek pár évtizeddel később a magyar politikai élet 

meghatározó szereplőit adták, itt a Festetics, Niczky, Orczy vagy a Vay családra gondolunk. 

A kamarási és a titkos tanácsosi címet elnyerő famíliák túlnyomó többsége grófi ranggal 

rendelkezett (a hercegi rangot a kinevezettek közül ekkor még egyedül az Esterházyak főága 

tudhatta magáénak). Kamarásnak 21 bárói ranggal rendelkezőt, míg titkos tanácsosnak 11 

hasonló rangú személyt neveztek ki. 

A titkos tanácsosok között a bárók aránya nem lenne ilyen magas, ha az udvar nem 

részesítette volna előnyben a vele jó kapcsolatban álló (bár több esetben köznemesi 

származással bíró) főpapok körét. A katolikus vallásúak mindkét címért sokkal előnyösebb 

módon pályázhattak, és míg a kamarások között több protestánst is azonosíthatunk (főként 

az erdélyi nemesek köréből), addig a titkos tanácsosok között csak elvétve találunk nem 

katolikus hitet gyakorló főrendet. Egyik ellenpélda gróf Teleki Sándor (1679–1754) főispán, 

erdélyi udvari kancelláriai tanácsos, a Teleki-tékát (megalapító Sámuel apja), aki 1744-ben 

református hite ellenére megkaphatta a titkos tanácsosi kinevezést – amiben bécsi jelenléte, 

udvari kapcsolatai nem kis szerepet játszhatott. Az egyházi méltóság természetével 

ellenkezett a közvetlen (világi jellegű) udvari szolgálat (Máté Evangéliumából vett ismert 

formulával élve „Senki sem szolgálhat két úrnak; mert vagy gyűlöli az egyiket, a máikat 

pedig szereti, vagy tiszteli az egyiket, a másikat pedig megveti.),501 így a kamarási 

„kitüntetésben” nem részesülhettek a főpapok, de annál nagyobb számban kapták meg a 

titkos tanácsosi titulust. Vizsgált korszakunkból összesen 17 prelátus részesült a magas 

udvari rangban, hatan VI. Károly regnálása alatt tízen (vagy Kollár Ignáccal együtt 

tizenegyen) Mária Terézia és I. Ferenc uralkodása alatt. 

A magyar főnemesek a kamarási címet általában a húszas-harmincas éveikben, míg 

a – közel sem magától értetődő módon, nem minden arisztokratának „alanyi jogon” járó – 

titkos tanácsosi címet általában negyvenes-ötvenes éveik fordulója körül kapták meg. Ha 

valaki ennél fiatalabb korban részesült a rangos kitűntetésben, akkor az családi tőkéjének, 

                                                 
500 Lásd bővebben: Pálffy, 2009. 
501 Szentírás, 2006. Mt 6,24-34. (1109.) 
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kiváló udvari kapcsolatainak vagy figyelemre méltó szolgálatainak volt köszönhető. A világi 

főnemesség soraiból néhány példát említve: gróf Esterházy József (későbbi horvát bán) 

harminckét évesen lett kamarás, ötvenegy évesen titkos tanácsos, gróf (majd herceg) 

Batthyány Károly huszonöt évesen kamarás, negyvenkét évesen titkos tanácsos, herceg 

Esterházy Pál Antal huszonöt évesen kamarás, harmincöt (vagy harminchat) évesen titkos 

tanácsos, gróf Széchényi Antal (1714–1767) harminchat évesen kamarás, ötvenegy évesen 

titkos tanácsos. Tehát a kiváló udvari kapcsolatokkal bíró herceg Esterházy annyi idősen lett 

titkos tanácsos, mint a feltörekvő Széchényi kamarás. Az udvarközeli, vezető arisztokraták 

fiai is sokkal hamarabb kaptak udvari rangot jelentő titulusokat, mint a kevésbé befolyásos 

szülők fiai, például Batthyány nádor fia, Tódor huszonhárom évesen kamarás, harminchat 

évesen titkos tanácsos, vagy Grassalkovich kamaraelnök, koronaőr fia Antal (1734–1794) 

szintén huszonhárom évesen kamarás, harminchárom évesen titkos tanácsos,502 ellenben 

gróf Koháry András (1694–1757) – Koháry Farkas főispán fia – csak negyvenévesen lett 

kamarás és ötvenévesen titkos tanácsos, vagy báró Wesselényi Ferenc (1705–1775) – István 

főispán fia – 1736-ban, harmincegy évesen kapott kamarási és ötvenöt évesen titkos 

tanácsosi kinevezést. Összehasonlításképpen hadd említstünk néhány adatot a cseh–osztrák 

arisztokrácia köréből: gróf Johann Michael von Althann (1710–1778), Károly császár 

hasonló nevű bizalmasának a fia huszonkét évesen lett kamarás,503 hasonlóan herceg Joseph 

Wenzel von Liechtensteinhez (1696–1772) (a későbbi tábornagyhoz), aki szintén húsz 

évesen kapott kamarási címet,504 ellenben gróf Ludwig Andreas von Khevenhüller (1683–

1744) (az osztrák örökösödési háború későbbi neves hadvezére) csak negyvenkilenc évesen 

kapta meg a kamarási titulust.505 Hasonló eltéréseket tapasztalhatunk a titkos tanácsosi rang 

elnyerői között is: gróf (majd herceg) Johann Joseph von Khevenhüller (1706–1776) 

fiatalon, már harminchat évesen a titulus birtokosa lett,506 gróf Christoph von Cavriani 

(1715–1783), a főudvari marsall helyettese507 és gróf Franz von Thurn altábornagy, illetve 

Lipót főherceg helyettesnevelője negyvennyolc évesen lett titkos tanácsos,508 de gróf 

Ferdinand Joseph von Attems (1709–1773) görzi tanácsos csak ötvennyolc évesen kapott 

titkos tanácsosi címet.509 

                                                 
502 Grassalkovich 1767-ben kapott titkos tanácsosi kinevezést, amelyet a 4. függelék nem tartalmaz. Az 

információ forrása: https://lnyr.eleveltar.hu/mnlquery/detail.aspx?ID=4340. [Utolsó elérés ideje: 2016. 03. 10.] 
503 WD 1732. 09. 20. 
504 Staatskalender, 1723. 
505 WD 1732. 09. 20. 
506 Khevenhüller, I. 1907, 100. 
507 WD 1763. 12. 21. 
508 WD 1763. 12. 21. 
509 Wißgrill, 1794. 199. 

https://lnyr.eleveltar.hu/mnlquery/detail.aspx?ID=4340
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A kormányzattal kiváló kapcsolatot ápoló, vagy az udvarban rendszeresen jelenlévő 

püspökök (róluk a Wienerisches Diariumról szóló fejezetben még részletesen lesz szó) igen 

fiatalon kaphattak titkos tanácsosi kinevezést:510 Erdődy nyitrai püspök harminchét, 

Patachich Gábor (1698–1745) kalocsai érsek harmincnyolc, Barkóczy Ferenc harminchárom 

(vagy harminchat), Batthyány József harminckettő (vagy harminchárom) vagy – az ugyan 

indigena – Koller Ignác (1725–1773) veszprémi püspök harmincnyolc évesen. Károly 

császár uralkodása alatt az erdélyi püspökök voltak jelen legkisebb arányban az udvarban 

(részben kivétel Mártonffy György, lásd 21. függelék), közülük sorozatban három magyar 

bárói családból származó főpap (Mártonffy György, Mednyánszky László és Antalfi 

János)511 nem is részesült titkos tanácsosi kinevezésben. Gróf Forgách Pál (1696–1759) váci 

püspök, aki szintén nem volt gyakori vendég az udvarban (egy ünnepi miséjéről sem 

tudunk), ötvenkét évesen kapott címzetes titkos tanácsosi címet, tehát jóval később, mint az 

udvarközeli elit. Bár gróf Esterházy Károly (1725–1799) esete erre ellenpéldaként szolgál, 

aki harmincöt évesen lett titkos tanácsos. Ő – római műveltsége és a hatalmi reprezentációt 

kerülő felvilágosult világnézete miatt – szintén nem törekedett arra, hogy jelen legyen a 

császárvárosban, azonban bátyjai Miklós és Ferenc, az udvari elit legbelső köreibe tartoztak 

(róluk a narratív forrásokról szóló fejezetben még hosszan fog szó esni), így feltehetőleg 

Károly az ő személyüknek köszönhette megtisztelően korai kinevezését.512 

Érdemes a magyar zászlósurak és fontosabb országos tisztségviselők titulusait is 

röviden szemügyre venni, hogy megállapíthassuk milyen kapcsolatban álltak a fontosabb 

hivatali és udvari rangok.513 A magyar országos főméltóságok viselői közül – az esztergomi 

érsekekhez hasonlóan514 – a nádorok515 és a bécsi magyar nemesi testőrség kapitányai516 

voltak egytől egyig, illetve a magyar udvari kancellárok517 többségükben már beiktatásuk 

                                                 
510 A püspökök udvarban celebrált miséire a Wienerisches Diariumról szóló fejezetben még visszatérünk. 
511 Mártonffy 1713–1721; Mednyánszky 1722–1724, Antalfi 1724 és 1728 között volt nagyváradi püspök 
512 Esterházy Károly két testvérének az életpályájáról lásd: Berényi, 2004. és Berényi, 2000., illetve a jelen 

dolgozat számos részén előkerül az ő nevük, többek között a narratív forrásokról szóló fejezetben. 
513 A magyar főtisztségviselők azonosítását Fallenbüchl, 1988. alapján végeztük el. 
514 Esztergomi érsekek (a továbbiakban elsőként a hivatali időt, zárójelesen pedig a titkos tanácsosi cím 

elnyerését közöljük, de a születési és a halálozási adatok megadásától az átláthatóság kedvéért eltekintünk): 

1725–1745 gróf Esterházy Imre (1714), 1751–1757 gróf Csáky Miklós (1741/1746), 1761–1765 gróf Barkóczy 

Ferenc (1743/1746). 
515 Nádorok: 1681–1713 gróf (majd herceg) Esterházy Pál (1679), 1714–1732 gróf Pálffy Miklós (1712), 1741–

1751 gróf Pálffy János (ugyan nádorrá választása előtt 1740 decemberében lett titkos tanácsos, de a főúri elittel 

összehasonlítva igen idősen, hetvenhét évesen: Málnási, 1929. 45.), 1751–1765 gróf Batthyány Lajos (1728) 
516 Testőrkapitányok: 1760–1762 gróf Pálffy Lipót (1758), 1762–1764 gróf Esterházy Miklós (1745/1746), 

1764–1687 herceg Esterházy Miklós (1761/1763). 
517 Magyar udvari kancellárok: 1706–1723 gróf Illésházy Miklós (a vizsgált források 1711 után nem említik a 

kinevezését, de WD 1712. 05. 04-én kelt számában titkos tanácsosként szerepel), 1725 gróf Erdődy Ádám 

László (címzetes: 1714, valódi: 1723), 1725–1732 Acsády Ádám (1728), 1733–1746 gróf Batthyány Lajos 
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előtt a titkos tanácsosi titulus birtokában, ami jól tükrözi az adott tisztségek udvari 

elismertségét és rangját. Az országbírók518 és a horvát bánok,519 ha kinevezésük előtt nem 

voltak a titkos tanácsosi cím birtokában, akkor az előléptetésük körüli időszakban kapták 

meg. Korszakunk három erdélyi udvari kancellárja közül Bornemissza és Gyulaffy többéves 

szolgálat után, míg Bethlen Gábor (1712–1768) közvetlenül hivatali kinevezése után kapott 

titkos tanácsosi címet.520 A főhivatalok többségéről elmondható, hogy viselőik VI. Károly 

uralkodása idején szolgálati idejük alatt kapták meg a titkos tanácsosi titulust, azonban Mária 

Terézia regnálásakor általában már hivatalba lépésük előtt birtokában voltak a címnek. Ez a 

szempont a következő tisztségekre helytálló: a tárnokmesterekre,521 (az első és a második) 

koronaőrökre,522 az erdélyi kormányzókra,523 a főlovászmesterekre (agasonum regalium 

magister)524 és az étekfogómesterekre (dapiferorum regalium magister).525 A 

személynökök526 az 1711 és 1740 közötti időszakban (és hivatali idejük után sem) lettek sem 

kamarások, sem titkos tanácsosok, azonban 1740 után szolgálati idejük alatt többen 

megkapták a titkos tanácsosi rangot, azonban ez a hivatali presztízs mellett az olyan 

tehetséges államférfiaknak is az érdeme volt, mint amilyenek Grassalkovich Antal és Fekete 

                                                 
(1728), 1746–1758 gróf Nádasdy Lipót (1739), 1758–1762 gróf Pálffy Miklós (1745), 1762–1785 gróf 

Esterházy Ferenc (1757).  
518 Országbírók: 1704–1713 gróf Erdődy György (vizsgálati korszakunkon kívül eshetett a kinevezése), 1713–

1714 gróf Pálffy Miklós (1712), 1714–1731 gróf Koháry István (1714), 1731–1741 gróf Pálffy János (1740), 

1741–1748 gróf Esterházy József (1733), 1748–1759 gróf Erdődy György (1734), 1759–1765 gróf Illésházy 

József (1737/1744), 1765–1773 gróf Pálffy Miklós (1745/1746). 
519 Horvát bánok: 1704–1731 gróf Pálffy János (1740), 1731–1733 gróf Draskovich János (–), 1733–1741 gróf 

Esterházy József (1733), 1742–1756 gróf (majd herceg) Batthyány Károly (1740/1742), 1756–1783 gróf 

Nádasdy Ferenc (1753). 
520 Erdélyi udvari kancellárok: 1713–1740 báró Bornemissza János József (1729), 1742–1754 báró Gyulaffy 

László (1748), 1755–1765 gróf Bethlen Gábor Bethlen (1755). 
521 Tárnokmesterek: 1706–1739 gróf Csáky Zsigmond (1714), 1739–1746 gróf Nádasdy Lipót (1737/1746), 

1746–1754 gróf Esterházy Ferenc (1734), 1755–1759 gróf Illésházy József (1737/1744), 1759–1782 Batthyány 

Ádám (1743/1747). 
522 Koronaőrök: 

Első: 1701–1714 Pálffy Miklós (1712), 1714–1734 gróf Nádasdy Tamás (1723), 1735–1741 gróf Zichy Károly 

(1736), 1741–1744 gróf Esterházy János (–), 1746–1764 gróf Esterházy Miklós (1745), 1764–1765 gróf 

Keglevich József (1748) 

Második: 1707–1729 gróf Kollonich Ádám (ha kapott kinevezést, akkor 1711 előtt), 1730–1748 gróf Erdődy 

György (1734), 1748–1758 gróf Grassalkovich Antal (1742/1746), 1758–1772 Pálffy Lipót (1758 

szeptemberétől titkos tanácsos, júliustól koronaőr). 
523 Erdélyi kormányzók: 1713–1731 gróf Kornis Zsigmond (1717), 1734–1755 gróf Haller János (1736), 1755–

1760 báró Gyulaffy László (1748), 1763–1764 Bajtay Antal (1760), 1764–1768 gróf Hadik András 

(1764/1765). 
524 Főlovászmesterek: 1700–1731 gróf Kéry János (ha kapott kinevezést, akkor 1711 előtt), 1731–1746 gróf 

Esterházy Ferenc (1734), 1746–1758 gróf Nádasdy Lipót (1737), gróf Grassalkovich Antal 1758–1771 

(1742/1746). 
525 Étekfogómesterek: 1707–1726 gróf Zichy Péter (ha kapott kinevezést, akkor 1711 előtt), 1730–1755 gróf 

Illésházy József (1737), 1756–1758 gróf Károlyi Ferenc (1745), 1758–1774 gróf Batthyány Imre (1757). 
526 Személynökök: 1708–1723 Horváth-Simonchich János (–), 1723 Hunyadi László (–), Száraz György 1724–

1731 (–), gróf Grassalkovich Antal 1731–1748 (1742/1746), gróf Fekete György 1748–1762 (1758), 1762–

1765 Koller Ferenc (1762). 
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György voltak.527 A kamaraelnökök,528 a főkamarások (cubiculariorum regalium 

magister),529 a főudvarmesterek (curae regiae magister)530 és a főpohárnokok 

(princernarum regalium magister)531 többsége általában hivatali idejük alatt részesültek a 

titkos tanácsosi kinevezésben. A főajtónállók VI. Károly alatt kamarási, míg Mária Terézia 

alatt Pálffy Károly titkos tanácsosi ranggal rendelkezett.532 Az 1711 és 1765 közötti 

időszakban a koronaügyészek pedig sem kamarási, sem titkos tanácsosi titulussal nem lettek 

kitüntetve.533 

A rövid áttekintésből megfigyelhettük, hogy vizsgált korszakunkon belül 

folyamatosan nőtt a főtisztséget viselők titkos tanácsosi címmel való kitüntetésének az 

aránya, ami egyszerre magyarázható a Mária Terézia alatti hivatali reformokkal (hivatali 

tekintély növelésével),534 illetve a magyar előléptetettek számának tudatos növelésével. 

Minden bizonnyal hasonlóan pozitív eltolódást figyelhetnénk meg a katonatisztek kamarási 

és titkos tanácsosi kinevezése terén is. A kitüntetések okait mindig a hivatali, családi és a 

személyes életpálya kontextusában érdemes vizsgálni. A zászlósurak közül az udvari 

rangokra –azok általános reprezentációs értékén kívül – első sorban a császárvárosban 

rendszeresen megforduló főtisztség viselőknek volt szükségük, itt kiváltképp a kancellárokra 

és a testőrparancsnokra gondolunk, akik számára a titulusok az osztrák–cseh arisztokrácia 

között fontos presztízs értékkel bírtak. 

  

                                                 
527 Róluk bővebben lásd: Fallenbüchl, 1997; Tuza, 2006. 
528 Kamaraelnökök: 1709–1718 gróf Erdődy Sándor (1714), 1720–1748 gróf Erdődy György (1734), 1748–

1771 gróf Grassalkovich Antal (1742/1746). 
529 Főkamarások: 1705–1731 gróf Draskovich János (ha kapott, akkor 1711 előtt kapott titkos tanácsosi címet), 

1732–1741 gróf Zichy Károly (1736), 1741–1762 herceg Esterházy Pál Antal (1746), 1762–1765 (gróf majd 

herceg) Esterházy Miklós (1761/1763). 
530 Főudvarmesterek: 1692–1721 herceg Esterházy Mihály (valószínűleg a vizsgálati korszakhatár előtt 

kaphatott titkos tanácsosi kinevezést), 1723–1733 gróf Esterházy József (1733), 1734–1765 gróf Pálffy Miklós 

(1745). 
531 Főpohárnokok: 1693–1718 gróf Batthyány Ferenc (1711 után nem kapott titkos tanácsosi kinevezést), 

1723–1751 gróf Batthyány Lajos (1728), 1758–1771 gróf Balassa Pál (1746). 
532 Főajtónállók: 1715–1728 gróf Czobor Márk (ugyan titkos tanácsosi kinevezést nem kapott, de 1712-ben 

kamarás lett), 1730–1735 gróf Esterházy György (Czoborhoz hasonlóan titkos tanácsos nem, de 1723-ban 

kamarás lett), 1735–1774 gróf Pálffy Károly (1749). 
533 Koronaügyészek: 1710–1712 Tholnay Dániel, 1713–1720 Majthényi János, 1720–1731. Grassalkovich 

Antal (csak jóval később 1742/1746), 1731–1736 Reviczky Ferenc, 1736–1748 Niczky György, 1748–1750 

Szvetics Jakab, 1750–1762 Hrabovszky Antal, 1762–1765 Végh Péter. 
534 Fallenbüchl, 1989, 42–46., hasonló folyamatot lehet megfigyelni a főnemesi rangemelések terén is: Halmos, 

1995, 460. vagy újabban lásd még Szemethy Tamás több (megjelenés alatt álló) dolgozatában. 
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III./2. A bécsi udvar lovag- és érdemrendjei535 

 

1. A rendi közösségekről általánosan 

 

A kamarási és a titkos tanácsosi cím adományozása mellett (vagy „felett”) a kora 

újkorban, de kiváltképp a 18–19. században, amikor megsokasodtak a rendalapítások, az 

udvari integráció egyik legfontosabb szimbolikus eszközének a lovag- később a különböző 

érdemrendekbe való felvétel tekinthető. „Ahány királyi udvart talál az ember Európában, 

annyi lovagrendet is, amelyeket nagy királyok és urak alapítottak, és amelyeket a mai napig 

fenntartottak, ezekkel egyes nemeseket másoktól meg akarnak különböztetni, mint egy 

kegyjellel kitüntetni és tekintélyesebbé tenni.”536 A különféle lovagrendek közül 

Küchelbecker a kortárs szerzők többségéhez hasonlóan az Aranygyapjas Rendet (L’ordre de 

la Toison d’or, Orden vom Goldenen Vlies) tartotta az európai udvarok legpatinásabb és 

legrangosabb lovagrendjének. 

Az 1430. január 10-én, Brüggeben Jó Fülöp burgund herceg és Portugál Izabella 

esküvőjén alapított lovagrend a 18. században és napjainkban is az egyik legtekintélyesebb 

rendnek számított/számít Európában.537 A Habsburgok a burgundi, majd a spanyol trón 

örökségei révén töltötték be a rend nagymesteri címét, amely pozíció (a lovagrenddel együtt) 

ugyan a spanyol örökösödési háború után megosztott maradt Madrid és Bécs között, de az 

utóbbi az idők során tekintélyesebbnek bizonyult.538 Az aranyapjúval ékesített rend, a 

mitológiai Argonauták szimbolikus utódainak közössége középkori lovagrendnek minősült 

és nem érdemrendnek. A tagfelvételt az alapítás korában, de még a 18. században sem a 

konkrétan megnevezett szolgálat jutalmaként lehetett értelmezni, hanem közismerten a 

legbefolyásosabb (fő)nemesi famíliák udvari integrációjaként. Sőt a rendi közösséghez való 

csatlakozás nemcsak a nemzetközi arisztokrácia számára volt vonzó és tekintélyes lehetőség, 

hanem még szuverén uralkodók számára is, néhány ismert példát említve: VIII. Henrik angol 

király, I. Ferenc francia király vagy II. és III. Ágost lengyel király is a rend lovagja volt. 

                                                 
535 A jelen fejezet bővített és javított változata a Kökényesi, 2014. tanulmánynak. 
536 „So viel Königliche Höfe man in Europa antrifft, so viel Ritter-Orden findet man auch, welche von grossen 

Königen und Herren gestifftet, und biß heut zu Tage beybehalten worden, mit welchen nunmehro diejenigen, 

so man vor andern Adel distinguiren will, gleichsam als mit einem Gnaden-Zeichen beehret, und ansehnlicher 

gemacht werden.” Küchelbecker, 1730, 333. 
537 Az Aranygyapjas Rend történetéről lásd bővebben (a rend széleskörű nemzetközi kutatottságára való 

tekintettel itt csak a legfontosabb műveket sorolom fel): Vocelka-Heller, 1997. 207–212.; Wielach, 2007; 

Stacher-Gfall, 2007; Felszeghy et al, 1943. 90–109; Terlinden, 1970; Auer, 2007; Weber, 1971; Proházka, 

1974, 14–17. 
538 Auer, 2007, 53–64. 
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 A kolini diadalt követően, 1757. június 18-án alapított katonai Mária Terézia Rend 

(Militär-Maria Theresien-Orden) a Habsburg Monarchia első érdemrendjének tekinthető.539 

A katonai érdemrend életre hívását Daun tábornagy már közvetlenül az osztrák örökösödési 

háború lezárulta utána kezdeményezte, aminek hátterében a hadi érdemek elismerése, illetve 

a katonai pálya presztízsének növelése állt. Hasonló rendeket már több országban is 

alapítottak a 17–18. század fordulóján, például a Francia Királyságban 1693-ban a Szent 

Lajos Rendet (Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis) vagy Poroszországban 1701-ben a 

Fekete Sas Rendjét (Hoher Orden vom Schwarzen Adler). A Mária Terézia Rendet már 

vallástól és nemesi kiváltságlevéltől függetlenül lehetett három osztálynak (nagy-, közép540 

és kiskereszt) megfelelően (amelyeket a katonai rendfokozat határozott meg) a hadi érdemek 

elismeréseként elnyerni. Kaunitz javaslatára a vallási tolerancia mutatkozott meg a 

névválasztásban is, mivel a protestáns tisztekre való tekintettel nem valamely Habsburg 

uralkodó védőszentjéről (Szent Lipótról, Szent Józsefről vagy Szent Terézről) nevezték el a 

katonai érdemrendet.541 A rend statútumának második pontja szerint a nagymesteri címet az 

„Ausztriai-ház” (casa austriaca) kormányzó családfője örökli.542 A Szent István Rend 

(Königlich-Ungarische Sankt Stephans-Orden) alapításakor szó volt róla, hogy inkább a 

Mária Terézia Rendet bővítsék polgári (azaz nem katonai) osztállyal, de az uralkodónő ezt 

a tervezetet elvetette. 

A Magyar Királyság és (fő)nemessége szempontjából a Szent István Rend  bírt a 

legnagyobb jelentőséggel. „Uralkodásom kezdete óta sokat fontolgatom, hogy el ne 

mulasszam a Magyar Királyságnak és nemzetnek nemcsak a hasznához, hanem tiszteletének 

és tekintélyének a növeléséhez is hozzájárulni. Ebből a célból rendeltem el egy magyar 

lovagrend tervezetének az elkészítését […]”543 olvashatjuk Mária Terézia sorait a Szent 

István Rend életre hívásának az indoklásáról. A magyar államalapító királyról elnevezett 

lovagrend megalapítását már 1741-ben kezdeményezte az országgyűlésen Koptik Odó 

(1692–1755) dömölki bencés apát (aki a magyar nemesi akadémia tervének is elkötelezett 

                                                 
539 A Mária Terézia Rend történetéhez: Auer, 1951; Pandula, 2004; Petrichevich, 1933; Proházka, 1974, 35–

36; Marczali, 1934; Felszeghy et al, 1943, 112–148. vagy a monarchia érdemrendjeiről rövid 

összehasonlításban: Kugler, 2001. 
540 Kezdetben csak két osztállyal bírt az új katonai érdemrend, de József főherceg, amikor 1765-ben átvette a 

rend nagymesteri címét új osztállyal: parancsnoki vagy más néven középkereszttel bővítette a rendet. Lásd 

bővebben: Ludwigstorff, 1996– 96. 
541 Makkai, 2014, 21. 
542 Statuten, 1757, 6. 
543 Ich ware von Zeiten meiner Regierung dahin besonders bedacht, daß nicht nur was zum Nutzen, sondern 

auch zur Ehre und Ansehen des Königreichs Ungarn und der Nation etwas beytragen kann, nicht verabsaumet 

werde. Zu dieser Absicht habe anbefohlen einen Entwurf von einem Ungarischen Ritter Orden zu verfertigen 

[…]” MNL OL P 1058/ Általános iratok (1. doboz) 1764. N. 04. Mária Terézia levele. 
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pártfogója volt544).545 A terv azonban majd két évtizeden át „meddő” maradt, nem talált 

befolyásosabb szószólóra. 1760-tól azonban gróf Esterházy Ferenc (1762-től kancellár) vette 

pártfogásába a nagyszabású ötlet megvalósítását. Esterházy huszonöt pontból álló tervezetet 

készített, amelyet Mária Terézia utasítására az Udvari Kamara elnöke, gróf Rudolph Chtotek 

von Chotkow (1706–1771) véleményezett. Chotek francia nyelvű bírálatában relativizálja a 

Szent István Rend megalapításának a szükségességét, túl reprezentatívnak tartja a 

megalapítandó lovagrendet, attól tart, hogy a meglévő udvari rendek fényét csökkentené, 

kiváltképp az újonnan alapított Mária Terézia Rendét.546  A magas udvari körök jó része 

hasonló véleményen volt, köztük maga a császár I. Ferenc és Khevenhüller is, akik a Szent 

István Renddel szemben az Aranygyapjas Rend fényét és előjogait akarták védeni, mivel a 

spanyol Bourbonok nemcsak Mária Terézia trónjának az örökösödési jogát nem fogadták el, 

hanem az egykori burgund lovagrend nagymesteri címére is kizárólagos igényt tartottak.547 

Esterházy kancellár azonban Mária Terézia személyében erős szövetségesre talált, és 1764. 

március 5–6-án a hubertsburgi béke után bő egy évvel, József főherceg római királlyá 

koronázását követő bécsi fogadóünnepségnek részeként sikerült életre hívni a Habsburg 

Monarchia első civil érdemrendjét. Az rendalapítás költsége – több mint 63 ezer rajnai forint 

– még az udvar számára sem jelentett kis anyagi áldozatot, bár a Mária Terézia Rend 

megalapítása sokkal költségesebb (150 ezer rajnai forint) volt a kapcsolódó tiszti nyugdíjalap 

lerakása miatt.548 

 A három rendi közösség közötti rangkülönbségek nem voltak egyértelműen 

meghatározva, nem úgy, mint az udvari tisztviselők között, akiknek a mindennapi 

működésükhöz nélkülözhetetlen volt a rangbeli szabályozás. A Mária Terézia-, és a Szent 

István Renden belül három osztályra tagolódó hierarchikus rend volt érvényben, amelyen 

belül értelemszerűen a nagykereszt jelentette a legmagasabb fokozatot, így elsősorban ennek 

az osztálynak a rangbeli viszonya tekinthető kérdésesnek az aranygyapjas lovagokéval. A 

                                                 
544 Kökényesi, 2013/a, 137. 
545 Pandula, 1999, 112. A Szent István Rend történetéről bővebben: Fleischer, 1933; Pandula, 1996; Pandula, 

1999; Felszeghy et al, 1943, 278–286; Proházka, 1974, 122–124.  
546 Itt érdemes megjegyezni, hogy a magyar rendek, legalábbis Grassalkovich nem voltak rossz véleménnyel 

Chotekről, sőt jó szakembernek tartották. Gróf Grassalkovich Antal egy levelében a következőket írja 

Chotekről gróf Pálffy Pál Károlynak: „A Bécsi hallatlan változások reméntelenül következtek: Fáj nékem-is 

hogy Groff Choteket á Bécsi Kamaratúl el vesztettem: Adgya Isten, hogy meg ne bannya Eő Főlsége.” 1762. 

január 2-án kelt levél megtalálható: ÖStA HHStA SB Pálffy-Daun 17 Alte Signaturen „Arma I. Lad.7. Fasc. 

III. 
547 Khevenhüller, VI. 1917, 31–32. 
548 Pandula, 1996, 115.; MNL OL P 1058/ Általános iratok 1764. Esterházy 1764. június 12-én kelt levele, 

vagy a Szent István Rend részletesebb, de még feldolgozásra váró számadásairól lásd: MNL OL P 1058/ 

Számadások (32. doboz). A Mária Terézia Rend alapításai költségéről: Ludwigstorff, 1996, 95. 
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két érdemrend alapítása körüli időszakban még a rendi kitüntetések párhuzamos 

hordhatósága (tehát az egyidejű rendtagságok) is problémát jelentettek az aranygyapjú 

viselésének az összeegyeztethetetlensége miatt, amit úgy oldottak meg, hogy a két 

érdemrend viselését felmentették e kitétel alól.549  

Az aranygyapjút viselő lovagok száma az évszázadok alatt többször is változott, 

kezdetben 30 volt, majd V. Károly alatt 51 és IV. Fülöp 1625-ben 61-re növelte a lovagok 

taglétszámát.550 Ez szűkebb csoportot jelentett, mint a Mária Terézia, vagy a Szent István 

Rend tagjainak az összlétszáma, mert az előbbi esetében ugyan nem volt szigorúan 

meghatározott taglétszám, de az utóbbi maximum 90 tagot számlált. Ez a szám a maximális 

létszámot határozta meg, amely sokszor nem volt kihasználva, és ezeket a számokat még 

tovább kell bontani a hármas osztály szerinti arányokra: legfeljebb 20 nagykeresztes, 30 

középkeresztes és 50 kiskeresztes lovag lehetett egyidejűleg a rend tagja. A nagykereszet 

viselők száma (mindkét érdemrend esetében) jóval kisebb közösséget jelentett, mint az 

aranygyapjasoké, az alapítás évében a katonai érdemrend legmagasabb kitüntetését csak 

Lotaringiai Károly és gróf Lepold Joseph von Daun viselhették.551 

A rend szempontjából nemcsak a különféle rendi ceremóniák megkomponálásának a 

módja, ünnepélyessége bírt jelentőséggel, hanem a rendi ünnepek száma, gyakorisága is. Az 

Aranygyapjas Rend késő középkori burgund hagyományokra épült, amelyek az integrációs 

célzattal igyekeztek a rendtagokat minél inkább közelebb hozni egymáshoz és az udvarhoz. 

A lovagrend főünnepe Szent András napja (november 30.) volt, de emellett az egyházi 

ünnepekhez kötődően minden hónapban több ünnepük volt, amikor közösen, nyilvánosan 

vettek részt az istentiszteleteken. Ezek a szokások még a 18. századi Bécsben is éltek (az 

udvari kalendáriumok évente havi bontásban körülbelül harminc liturgikus ünnepet jelöltek 

meg, amelyen az aranygyapjasok részt vettek),552 bár a monarchia méretei és a külföldi tagok 

miatt a lovagok csak csekélyebb számban tudtak részt venni a (kisebb) ünnepeken, egyedül 

a Szent András-nap képezett valamelyest kivételt. De a két új érdemrend már teljesen más 

szokásokon és rendezőelveken alapult, egyszerűen megfogalmazva a legfontosabb alapelvet 

a dinasztia igényeinek megfelelően, a Habsburg Monarchia realitásához igazodva a 

                                                 
549 A lovagrendek közötti összeegyeztethetetlenség komoly problémának számított, például VI. Károly apósa, 

Ludwig Rudolf von Braunschweig-Wolfenbüttel (1671–1735) a dán királyra való tekintettel nem fogadta el az 

Aranygyapjas Rendet, mert a kizárólagos hordahatóság elve szerint csak úgy nyerhetett volna felvételt, ha 

lemond a dán Elefánt-rendről, tehát még egy ilyen magas rangú jelölt esetében sem feltétlenül tettek/tehettek 

kivételt a nagymesterek. Weber, 1971, 68. 
550 Steeb, 1996, 72–74. 
551 A Mária Terézia Rend 18. századi (1758 és 1795 közötti) birtokosainak a listáját lásd: Geschichte, 1796, 

114–171. 
552 Moser általános közlését lásd ezen alkalmakról: Moser, II. 1761, 729–730. 
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meritokratikus szolgálat jelentette. A Mária Terézia, és a Szent István Rend is csak évi egy 

ünnepnappal rendelkezett, az előbbit Terézia-napkor (október 15-én), míg az utóbbit Szent 

István király ünnepén (augusztus 20-án), vagy ha nem volt rá lehetőség, akkor Szent Imre 

napján (november 5-én) tartották meg. 

„Egy rend lovagjának a személyes előnyei legelsőként a tekintélyben, a dicsőségben 

és a tiszteltben állnak, amelyek a szalag és a csillag révén jutnak kifejezésre. Mindezek azon 

megkülönböztetésben is megnyilvánulnak, amelyet a lovagok az udvarban, az ünnepségeken 

másokkal szemben rangban és titulusban kapnak stb., de erről nem lehet általános 

szabályszerűséget megállapítani.” 553 A két érdemrend esetében a statútumok szabályozták, 

hogy milyen formális előnyökkel járhat a rend különböző osztályainak az elnyerése. Az 

uralkodónőről elnevezett katonai kitüntetés elnyerése automatikusan nemesített (azaz a 

Ritterstandba való felvételt jelentett), míg a nagykereszt elnyerése a főnemesi címet 

(Herrenstandba való felvételt) biztosította, abban az esetben, ha a jelölt korábban nem bírt 

volna ezekkel a privilégiumokkal.554 A Szent István Rend kiskeresztjének a birtokosából 

báróból gróf lehetett, a közép- és a nagykereszt tulajdonosából pedig titkos tanácsos (az 

előbbiből címzetes, míg az utóbbiból valóságos).555 De korszakunkban a nagykereszt 

elnyerői mindkét rend esetében már birtokában voltak ezeknek a címeknek (kivételt a 

külföldi arisztokraták és birodalmi hercegek jelentettek). Az Aranygyapjas Rendhez 

hasonlóan, ahol nem voltak érvényben hasonlóan biztosított előjogok, sokkal fontosabb volt 

maga a kitüntetés, amely az elit csúcsát jelentette és az uralkodóhoz való közeli viszonyt 

juttatta kifejezésre. Ezt a szoros kapcsolatot juttatta kifejezésre a rendtagok kölcsönös „mes 

Cousin(e)s” megszólítása is, amely privilégiumot Esterházy kancellár a Szent István Rend 

nagykeresztesei számára is megpróbált biztosítani, azonban Kaunitz javaslatára Mária 

Terézia ezt nem hagyta jóvá,556 pontosabban a rendi szabályzat 19. pontja szerint csak a 

nagykeresztesek számára engedélyezte ezt a megszólítást.557 A magyar államalapító 

királyról elnevezett érdemrend viseléséért is kellett (a többi titulushoz hasonlóan) egyszeri 

adót fizetni, azonban a kamarási és titkos tanácsosi kinevezés díjához képest ez igen kedvező 

összeg volt: nagykereszteseknek 300, a középkereszteseknek 200, míg a kiskereszteseknek 

                                                 
553 „Die persönliche Vorzüge der Ritter eines Ordens bestehen forderist in der Ehre, dem Glanz und Respect, 

welchen Band und Stern in der Welt zuwegen birngen. So dann äussert sich solches auch noch in der 

Distinction, welche sie am Hof, bey Solennitäten, in dem Rang mit andern, in der Titulatur, u. s. w. bekommen, 

worinn aber freylich keine allgemeine Regel sich feststellen läßt.” Moser, II. 1761, 735. 
554 Statuten, 1759, 30. 
555 Statuta, 1764, 21. 
556 Fleischer, 1933, 245.; MNL OL P 1058/ Általános iratok 1764. Esterházy Ferenc 1764. január. 30-i 

tervezete. 
557 Statuta, 1764, 22. 
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100 duktátot kellett fizetniük.558 Kaunitz az alapításkor kicsit magasabb (500–300–100) 

összegekben gondolkodott, de Esterházy kancellárral sikerült kompromisszumos 

megoldásra jutniuk, amit Mária Terézia is jóváhagyott.559 (Valószínűleg a többi rend 

esetében is kellett a felvételkor bizonyos összeget fizetni, a hasonló szerkezetű Mária Terézia 

Rend esetében minden bizonnyal, azonban ezek pontos összegéről nincs tudomásunk.)  

Ha közelebbről szemügyre veszünk néhány személyt, akiket az újonnan alapított 

érdemrendek nagykeresztjével tüntetettek ki és az aranygyapjút is elnyerék, akkor azt fogjuk 

tapasztalni, hogy nem volt egyértelmű hierarchikus sorrend a nagykeresztek és az 

aranygyapjú között. A korabeli hivatali ranglétrához és karrierutakhoz hasonlóan, amelyek 

során nem volt jellemző (vagy csak indokolt esetben) a lefokozás vagy a rangon aluli 

„jutalmazás”, úgy a kitüntetések során sem volt jellemző, hogy valaki ne a rangjának 

megfelelő módon kapjon elismerést. Például Albert szász-tescheni herceg Mária Krisztina 

főhercegnővel való házasságkötése után, 1766. április 2-án „soron kívül” (azaz rendi ünnep 

nélkül) részesült abban a kiváltságban, hogy egyszerre kapta meg az Aranygyapjas Rendet 

és a Szent István Rend nagykeresztjét.560 A későbbi ismert főudvarmester gróf Johann 

Joseph von Khevenhüller-Metsch már 1744-ben elnyerte az aranygyapjút, azonban 1765-

ben a Szent István Rendnek csak a középkeresztjét kapta meg (majd 1770-ben a 

nagykeresztjét).561 A későbbi hessen-darmstadti tartománygróf, majd nagyherceg Ludwig 

von Hessen-Darmstadt (1753–1830) 1768-ban a Szent István Rend középkeresztjét kapta 

csak meg, 1771-ben a nagykeresztet, de aranygyapjas lovag sosem volt. Vagy egy évtizeddel 

később gróf Pálffy Károly kancellár 1782-ben kapta meg az aranygyapjút és 1787-ben a 

Szent István Rend nagykeresztjét. Az 1764 utáni rendi promóciókon avatott nagykeresztesek 

jelentős hányada már az aranygyapjú birtokában volt, de ez nem teljesen meggyőző adat, 

mivel csak a monarchia legfelső elitje részesülhetett ebben a kitüntetésben, és akik az 1760-

as évekre ilyen pozícióban voltak már nagy arányban magukénak tudhatták az egykori 

burgundiai lovagrend kitüntetését. A későbbi évtizedekből számos olyan példát 

mutathatnánk be, hogy többen kapták meg előbb a Szent István Rend nagykeresztjét és csak 

később az aranygyapjút, de arra, hogy ez a kitüntetési út kizárólagossá vált volna, Pálffy 

Károly esete is ellenpéldaként szolgálhat. A 18. században azonban egy olyan esetről sincs 

                                                 
558 Khevenhüller, VI. 1917, 321. 
559 Khevenhüller, VI. 1917, 319–321. 
560 Koschatzky–Krasa, 1982, 72–73. 
561 A Szent István Rend lovagjainak a névjegyzékét, a promóció évszámával együtt lásd bővebben: 

Namensverzeichnis, 1924; Gödölle–Pallos, 2014, 309–335. 
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tudomásom (az uralkodói családot leszámítva), hogy valaki egyszerre tudhatta volna 

magáénak a Mária Terézia, és a Szent István Rend nagykeresztjét. 

De nemcsak férfi rendek léteztek, hanem a 17–18. századtól kezdve a női rendi 

közösségek száma is Európa-szerte növekedésnek indult, például 1714-ben alapították meg 

a würzburgi Szent Anna Rendet, 1766-ban pfalzi Szent Erzsébet Rendet, vagy 1783-ban a 

bajor szintén Szent Anna Rendet, amelyek mindegyike nemesi nők számára, katolikus 

szellemben, esetleg a társadalmi segítségnyújtás jegyében létrehozott nagy tekintéllyel bíró 

közösség volt. A bécsi udvarban 1668-tól működött hasonló rend, amelyet III. Ferdinánd 

özvegye, Gonzága Eleonóra császárné alapított, azonban jelentősége ellenére a rend 

történetével a történeti kutatás eddig alig foglalkozott.562 A Csillagkeresztes Rend 

(Hochadeliger Sternkreuzorden vagy Frauenzimmer-Sternkreuzerorden) életre hívásának 

transzcendens motivációját egy csodának tartott esemény adta: 1668. február 2-án éjjel a 

Hofburgban az özvegy császárné lakosztályán tűz ütött ki, amely nagy károkat okozott, de 

Eleonóra császárné életben maradt, illetve hat nappal a tűz keletkezése után a lakosztály 

romjai között sértetlenül megtalálták egy kereszt alakú ereklyetartóba foglalva a Szent 

Kereszt egy darabját. A rendalapítást eredetileg elsősorban ájtatos célok vezérelték: az 

imádságos katolikus életmód, a Szent Kereszt különleges tisztelete és a személyes 

példamutatás. A statútum utolsó pontja tételszerűen fejezi ki a rendtagság szellemiségét: 

„Végül tehát mindegyiküknek úgy kell az életüket szorgosan élniük, hogy tiszta jelét mutassák 

annak, hogy minden művük és ügyük egy boldog és szent végzet felé van irányozva, amely 

célért ők naponta Krisztust, az ő megfeszített üdvözítőjüket kérik, hogy ő legkegyelmesebben 

legyen velük erről a világról való eltávozásuk utolsó pillanatában, és őket az örök 

boldogságba kegyeskedjen felvenni, Amen.”563 

A Habsburg Pietas Austriaca imázsba illeszkedő rend megalapítását Lipót császár, 

Breuner bécsi püspök és IX. Kelemen pápa is támogatta. A rendi szabályzat szerint a 

Csillagkeresztes Rend mindenkori feje, ún. védelmező asszonya (Schutzfrau) a Habsburg 

(később a statútumba is bekerült, a Habsburg–Lotaringiai) dinasztia egy kiválasztott nő 

tagja, általában az özvegy (halála után a regnáló) császárné volt. Az alapítás után húsz évvel 

Pfalz-Neuburgi Eleonóra Magdolna császárné a rendet tekintélyesebb, privilegizáltabb 

                                                 
562 Felszeghy et al, 1943, 343–344.; Dikowitsch, 1996, 184–189.; Seitschek, 2011/b, 253–255. 
563 „Endlich sollen alle ihr Leben also anzustellen beflissen seyn, daß sie ein klares Anzeigen geben, daß alle 
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Amen.” Sterncreutz, 1760, 29. 
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nemesi közösséggé formálta át, amelybe való felvétel hasonló megtiszteltetésnek számított, 

mint a férfiak esetében a kamarási cím elnyerése.564 Annak ellenére, hogy csak a 19. 

században vezették be a rendbe jelentkezők esetében a kötelező nemesi őspróba elvégzését 

(1824-től nyolc apai, négy anyai nemesi felmenő felmutatása volt szükséges),565 már a 17. 

század végétől a főúri hölgyek közösségének számított a rend, amelybe elsősorban a 

Habsburg Monarchia katolikus gróf- és hercegnői jelentkeztek, de mellettük a rend 

névsorában apátnők és külföldi hercegnők neveit is olvashatjuk. Nem ok nélkül volt gróf 

Sigmund Friedrich von Khevenhüller (1666–1742) (a későbbi ismert naplóíró apja) büszke, 

amikor feleségét felvették a Csillagkeresztes Rendbe, amelynek szerinte csak „a 

legelőkelőbb hercegnők és udvarhölgyek” lehetnek a tagjai.566 A rendtagság legfőbb 

privilégiumának a kiváltságos közösséghez való tartozás (a rendi jelvény hordása) számított, 

mellette pedig viselőjének udvari presztízst és bizonyos (elsősorban egyházi) ünnepeken 

udvari rangot biztosított. Nincs tudomásunk róla, hogy a rendtagok számát szabályozták 

volna, legalábbis vizsgált korszakunk tagfelvételei erre engednek következtetni. 

A rend meghatározott ünnepei a csillagkeresztesek esetében is különleges 

jelentőséggel bírtak. A rendnek három fő ünnepe volt: Kereszt megtalálásának ünnepe 

(május 3.), Kereszt felmagasztalásának ünnepe (szeptember 14.), illetve a fekete vasárnap 

(nagyböjt 5. vasárnapja) előtti csütörtök, amikor Krisztus szenvedéseire emlékeztek. Az első 

két ünnepen történt az új tagok rendbe való felvétele is. A liturgikus ünnepeken kívül pedig 

a rend életében fontos szerepet játszott az elhunyt csillagkeresztesekért való egyenként vagy 

kettesével történő megemlékezés is (ezekről részletesebben a Wienerisches Diariumról szóló 

fejezetben lesz szó). 

 

2. Magyar rendtagok 

 

 A magyar arisztokraták Habsburg lovag- és érdemrendekbe való felvételéről – 

kiváltképp az utóbbi évtizedben – több hiánypótló munka látott napvilágot, azonban még 

igen sok a megválaszolatlan kérdés.567 Pedig a 18. században, az egyre nehezedő 

reprezentációs „kényszer” időszakában, amikor a rangokért és a címekért jelentős verseny 

folyt – Moser szerint a pompaszeretet játszotta a legnagyobb szerepet az újabb 
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565 Langer, 1862, 48–49. 
566 Breunlich-Pawlik, 1973, 250. 
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rendalapításokban568 –, a magyar főnemesek is igyekeztek szimbolikus tőkéjüket gyarapítani 

a kiváltságos közösségekbe való felvétel elérésével. A rangos kitüntetéseket a főnemesek 

nemcsak ünnepi alkalmakkor viselték, hanem címereikbe is felvették őket – amelyek fontos 

reprezentációs szerepet kaptak kastélyaikon vagy castrum dolorisaikon –, sőt az 

Aranygyapjas, a Szent István vagy a Mária Terézia Rend birtokosainak túlnyomó többsége 

(az utóbbi két rend esetében a nagy keresztesekre ez a tendencia mindenképp jellemző) 

portréikon is rendi jelvényüket, olykor a rend ornátusát is viselve ábrázoltatták magukat, 

amely a rendi közösséghez való tartozás magas értékét mutatja. De több hasonló női portrét 

is lehetne említeni, például a magyarok közül báró Dániel Zsófia portréját, amelyen a 

Csillagkeresztes Rend kitüntetésével ábrázoltatta magát (lásd 14. függelék). 

 Rövid áttekintő vizsgálódásunkat kezdjük kronológiai sorrendben az Aranygyapjas 

Renddel, amelynek tagfelvételi gyakorlata különösen jól tükrözi az 1711 utáni magyar 

udvari integrációt és a Habsburg–magyar kapcsolatok fejlődését. 1430 és 1711 között – a 

külföldi származású magyar királyokat, mint II. Lajos nem számítva – hét vagy nyolc 

magyar személy nyert felvételt a rendbe: 1478-ban Mátyás király (de rendtagsága igen 

kétséges), 1596-ban gróf Báthory Zsigmond (1572–1613), 1628-ban gróf Esterházy Miklós 

(1583–1645), 1650-ben gróf Pálffy Pál (1592–1653), 1662-ben gróf Wesselényi Ferenc 

(1605–1667), 1664-ben gróf Zrínyi Miklós (1620–1664), 1681-ben gróf (majd herceg) 

Esterházy Pál és 1708-ban herceg Rákóczy Ferenc (bár ő már a kettészakadt rend spanyol 

ágába nyerhetett csak felvételt).569 A magyar főnemesek szempontjából a rend a Magyar 

Királyság Habsburg Monarchiába való betagozódása után nyert jelentőséget, a felvételek 

száma pedig a 17. századtól kezdett gyarapodni. Érdemes kiemelni, hogy a 17. századi 

nádorok Esterházy Miklóstól kezdve (leszámítva a hirtelen elhunyt gróf Draskovich Jánost) 

hivatali idejük alatt megkapták az udvari-kormányzati elit legfelső körét jelentő 

Aranygyapjas Rendet, azonban Esterházy Pál már nagyjából azonos időben kapta meg 

mindkét kinevezést. 

 1711 és 1765 között tíz (1740 és 1765 között nyolc) magyar arisztokrata nyert 

felvételt a rendbe, ami bő öt évtized alatt magasabb szám, mint a rendalapítástól számított 

szűk három vagy a Habsburg közös kormányzattól vett két évszázad alatti magyar tagfelvétel 

összlétszáma. Ebben a változásban a legnagyobb szerepet a magyar főnemesek személyes 

és családi tevékenysége, és a Habsburg–magyar kapcsolatok javulása jelentette, azonban 

nem elhanyagolható tényező a rend kettészakadása sem, amely után a lovagrend osztrák 
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ágába a magyar főrendek eredményesebben és közvetlenebbül pályázhattak. Vizsgált 

korszakunkban a következő személyek váltak az Aranygyapjas Rend tagjaivá: 1712-ben gróf 

Pálffy Miklós, 1739-ben gróf Pálffy János, 1744-ben herceg Esterházy Pál Antal és gróf 

Batthyány Lajos, 1749-ben gróf (majd herceg) Batthyány Károly, 1751-ben gróf Erdődy 

György, 1759-ben gróf Pálffy Miklós, 1763-ban gróf Esterházy Miklós (diplomata), 1765-

ben herceg Esterházy Miklós és gróf Bethlen Gábor.570 1771-ben pedig gróf Esterházy 

Ferenc nyert felvételt a rendbe, ami ugyan vizsgálati korszakhatárunkon kívül esik, azonban 

a kancellár korszakunkban is igen aktív szerepet játszott a császárváros udvari és politikai 

életében. Összehasonlításképpen érdemes megjegyezni, hogy vizsgált korszakunkban a 

cseh–osztrák főnemesi famíliák tagjai is hasonló arányban kapták meg a rangos lovagrendi 

kitüntetést: az Auersperg, Chotek, Lamberg, Trautson, Windischgrätz család tagai közül 

egy-egy fő, a Herbersteinek, Schwarzenbergek, Starhembergek közül két-két fő, az Althan, 

Colloredo, Dietrichstein, Kinsky, Liechtenstein és Sinzendorf famíliák tagjai közül három-

három fő.571 

 Az 1711 és 1765 között a rendbe felvételt nyert magyar arisztokraták elsősorban a 

Batthyány, Esterházy és Pálffy famíliákból kerültek ki, illetve egy-egy taggal a Bethlen és 

az Erdődy családok is képviseltették magukat. A névsorban a leginkább meglepő névnek 

gróf Bethlen Gáboré tekinthető, aki többiekkel szemben nem nyugat-magyarországi vagy 

felvidéki birtokos volt, sőt épp a Bécstől legtávolabb eső magyar területről, Erdélyből 

származott, azonban az ő alakját a narratív forrásokról szóló fejezetben mutatjuk be. 

Az Aranygyapjas Renddel kapcsoltban fontos hangsúlyozni, hogy nem érdemrend 

volt, hanem az uralkodóhoz legközelebb álló főnemesi famíliák gyűjtőköre, amely 

kiválasztási szempont a magyar arisztokraták felvétele során is megmutatkozott. Az 

Esterházy család első tagja, akit felvettek a rendbe, Miklós nádor volt (újonnan felemelkedett 

főnemesként ez nagy teljesítmény volt a részéről), de – a bécsi udvarral jó kapcsolatot 

fenntartó – egyenes ágú leszármazottai folyamatosan minden generációból jelen voltak a 

rendtagok között. Sőt, tizennyolc fővel az Esterházy família (a hercegi és a grófi ágakkal 

együtt) adta az egyik legtöbb aranygyapjas lovagot az európai főnemesi dinasztiák közül. A 

Habsburg udvar kiválasztási rendszere nemcsak az egyenes ági leszármazottakat jutalmazta, 

hanem sokszor a testvéreket is, ezt tapasztalhatjuk Pálffy Miklós és János, Esterházy Pál 

Antal és Miklós, Batthyány Lajos és Károly, Esterházy Miklós és Ferenc esetében is. Az 

adott személy megbecsültségét az is mutatta vagy a rend adományozásának reprezentációs 
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értékét emelte, hogy milyen életkorban vették fel a rangos közösségbe. 1681-ben Esterházy 

Pál viszonylag fiatalon, negyvenhét évesen lett rendtag, Batthyány Lajos 1744-ben 

negyvennyolc évesesen, Esterházy Pál Antal kirívóan fiatalon, harminchárom évesen, a 

többség pedig az ötvenes éveikben (például Batthyány Károly ötvenkét évesen, Bethlen 

Gábor ötvenhárom évesen), azonban voltak, akik hosszú életkoruknak is köszönhették a 

rendbe való felvételüket, mint Pálffy János, aki hetvenöt évesen vagy Erdődy György, aki 

hetvenhét évesen lett aranygyapjas lovag. Ugyanez a szempont érvényes volt az 

örököstartományok főnemességére is: Kaunitz már államkancellári kinvezése előtt 1749-ben 

harmincnyolc évesen aranygyapjas lovag lett, gróf Friedrich Wilhelm Haugwitz mint a 

Directorium in publicis et cameralibus elnöke szintén 1749-ben ötvenkilenc évesen nyert 

felvételt a rendbe, gróf Gundacker von Althan (1665–1747) udvari építési igazgató 

(Hofbaudirektor) 1739-ben hatvankilenc évesen nyert rendtagságot, ellenben 1732-ben 

herceg Adam Franz von Schwarzenberg (1680–1732) főudvari marsall fiát, Joseph Adamot 

(1722–1782) (a későbbi főudvarmestert) példa nélküli módon, tíz évesen vették fel a 

rendbe.572 

 Esterházy Pál Antal egyedien korai kinevezésénél érdemes egy kicsit elidőzni. 

Esterházy Mária Terézia és I. Ferenc regnálása alatti (József főherceg felvételét nem 

számítva) első rendi promóción kapta meg a rend aranyláncát, aminek hátterében egyfelől a 

magyar rendeknek és Esterházynak az osztrák örökösödési háborúban játszott aktív 

szerepvállalása állhat. Másfelől pedig a család kitüntetésének a szükségessége, mivel a 

nagyapa, Pál után egy generáció – elsősorban korai halálok miatt – kimaradt: Pál Antal apja, 

József (1688–1721) harminchárom évesen, nagybátyja, Mihály ötvenéves kora előtt pár 

hónappal hunyt el. 

A kinevezéssel kapcsolatban fontos még egy szempontra felhívni a figyelmet: az 

ansziennitás elve szerint a rendtagok közötti hierarchiát a kinevezés időpontja jelentette, így 

nem elhanyagolható tényező az sem, hogy az adott promóción belül kit hányadikként vettek 

fel a rendbe. 1744-ben tizenhat arisztokrata lett aranygyapjas lovag, akik közül Esterházy 

Pál Antal volt az első, megelőzve a nála tizenöt évvel idősebb Batthyány Lajost, herceg 

Franz Anton zu Lamberget (1678–1759), gróf Anton Corfiz von Ulfeldt (1699–1769) 

osztrák udvari kancellárt (későbbi főudvarmestert) vagy gróf Ludwig Andreas von 

Khevenhüller tábornagyot.573 Batthyány is olyan jeles arisztokraták előtt kapott kinevezést, 

mint gróf Rudolph Joseph von Colloredo (későbbi birodalmi alkancellár), Khevenhüller 
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(későbbi főudvarmester), Emanuel Silva-Tarouca (későbbi udvari építési igazgató). Az 

avatási ünnepségről az épp Bécsben tartózkodó gróf Székely László részletes leírás közölt 

önéletírásában, amelyet a következőképp kezdett: „Voltam az udvarnál. Onnét mentünk az 

Augustinusok templomába, azholott is a corregens Franciscus Lotharingus nagyherceg 

őfelsége 14 [valójában 16]574 aranybárányos urakat creála és instellála, ez ritka dolog, és 

ennek pompáját nézni, látni szép dolog és nem utolsó sorban experientia […].”575 

 A kinevezések motivációja, politikai értéke nemcsak a főnemesi családok 

kontextusában vizsgálható, hanem az adott főurak hivatali pozíciói szerint is. Vizsgált 

korszakunk nádorai már hivatalba lépésük előtt egytől egyig birtokában voltak az 

aranygyapjúnak. Érdemes megemlíteni, hogy Erdődy György országbíró 1751-ben nyert 

felvételt a rendbe, nem sokkal azelőtt, hogy az uralkodó Batthyány Lajos mellett a másik 

esélyes katolikus jelöltnek tette meg a nádorválasztás során.576 Az az esetek többségében a 

Bécsi Magyar Nemesi Testőrség kapitányai is az Aranygyapjas Rend tagjai voltak. 

Korszakunkból egyedül gróf Pálffy Lipót nem kapta meg a kitüntetést, azonban helyette 

(mint később látni fogjuk) felvételt nyert a Szent István Rend nagykereszteseinek a körébe. 

József trónörökös 1749-ben kapott önálló udvartartást, amelynek élére Mária Terézia 

Batthyány Károlyt nevezte ki, akit hivatalba lépésével egy időben fogadott tagjává a patinás 

lovagrend. Az aranygyapjú birtoklása tehát ezekben az esetekben nemcsak az adott 

személynek (családnak) szólt, hanem a betöltött hivatali pozícióknak is, amelyek udvari 

presztízse, tekintélye megkövetelte a rend biztosította reprezentációs tőkét. 

 Térjünk át a Csillagkeresztes Rendre! Málnási Ödön szerint: „VI. Károly korában 

csak két magyar nőről tudunk, akik csillagkeresztes udvari dámák voltak: gróf Csáky Mária 

Anna és gróf Esterházy Teréz. Ők ketten képviselték a magyar szót, ha ugyan a spanyol és a 

német mellett akár egyszer is magyarul beszélhettek.”577 Málnási – amúgy kiváló 

monográfiájában – a magyar rendtagok számának megbecsülésével kapcsolatban igen 

nagyot tévedett, bár hozzá kell tennünk, hogy hasonló kutatást előtte és utána sem végzett 

senki. A dolgozat 5. függelékében található összesítő táblázatunk szerint VI. Károly 

regnálása alatt összesen 77, Mária Terézia és I. Ferenc uralkodása alatt szintén 77 magyar 

(vagy magyar kötődésű) főnemesi hölgyet vettek fel a rangos női rendbe.578 Tehát 1711 és 

1765 között együttesen 154 magyar hölgy lett csillagkeresztes rendtag, ami 

                                                 
574 WD 1744. 01. 11. 
575 Székely, 2000, 118. 
576 Szijártó, 2010, 133. 
577 Málnási, 1933, 148. 
578 A magyar hölgyek rendbe való felvételének kiegyenlített ütemét mutatja a 6/c függelék diagramja is. 
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hozzávetőlegesen az összlétszám 5%-át tehette ki, azonban pontos adatainak erről 

nincsenek, de egy rendi promóció során átlagosan 25–30 új rendtagot avattak, akik között 

mindig volt egy-két magyar hölgy is. Fontos hangsúlyoznunk, hogy ez a szám nem egyezik 

meg a vizsgált időintervallumban élt magyar csillagkeresztesek számával, mivel az a kör 

még népesebb volt azáltal, hogy számos korszakunkban élő hölgyet 1711 előtt avattak. (Ezt 

tapasztalhatjuk a korszakunkban elhunyt magyar csillagkeresztesek kimutatásában is, lásd 

20. függelék.) A táblázatba (5. függelék) már akkor is felvételre került egy rendtag, ha 

születése, vagy házassága révén magyar arisztokrata volt. Azonban a rendtagok 

összegyűjtésének a nehézségét az özvegység utáni újraházasodások adják, mivel bizonyos 

esetekben valaki csak második férje révén vált magyar főnemessé, tehát a rendbe való 

felvételkor még nem volt az, ennélfogva ők nem kerültek be az összesítő táblázatba. A 

táblázat forrásbázisát a Wienerisches Diarium kapcsolódó hírközlései adták, amelyek 

mindig informálták olvasóikat a rendi promóciókról, illetve a rend egy 1760. évi kiadványa 

biztosította, amely a rend statútuma, (alapítás)története és imái mellett közzétette a még élő 

rendtagok listáját. 

 Az 1711 és 1765 között avatott csillagkeresztes hölgyek száma ugyan nem éri el a 

korszakban kinevezett kamarások számát, azonban meghaladja a kinevezett magyar titkos 

tanácsosokét. Tehát az arisztokrata családok meghatározó részét sikerült a renddel (még ha 

szimbolikusan is, de) az udvarba integrálni. Sajnos kutatási előzmények hiányában nem 

tudjuk, hogy 1711 után megnőtt-e a magyar kinevezettek aránya, és ha igen, milyen 

mértékben, de a többi rendhez hasonlóan pozitív változást feltételezhetünk (ugyan nem 

tendenciát mutató adat, de 1709-ben egyik rendi promóción sem vettek fel egy magyar 

hölgyet sem).579 A 154 csillagkeresztes főnemesi hölgy ötven magyar arisztokrata családból 

került ki (születés vagy beházasodás révén).580 Közülük a legdominánsabbak a következő 

famíliák voltak: kimagaslóak az Esterházyak 26 fővel, utánuk a Pálffyak 20 fővel, az 

Erdődyek 15 fővel (bár az Erdődy név 16-szor fordul elő, mivel egy esetben a születési és a 

későbbi családnév is azonos volt), majd a Batthyányak 14 fővel. Tehát nem meglepő módon 

az a négy család adta a legtöbb magyar csillagkeresztest, akik a magyar politikai és a bécsi 

udvari életben is a legfontosabb szerepet játszották. Ezen famíliák aránya a befolyásos 

                                                 
579 WD 1709. 05. 03.; WD 1709. 09. 18. 
580 Ezek a következő famíliák voltak: Andrássy, Apponyi, Balassa, Barkóczy, Batthyány, Berényi, Bethlen, 

Bossányi, Brankovich, Cziráky, Czobor, Csáky, Dániel, Dőry, Draskovich, Erdődy, Esterházy, Forgách, 

Grassalkovich, Gyulay, Gyulaffy, Haller, Illésházy, Kálnoky, Keglevich, Keresztes, Kéry, Klobusiczky, 

Koháry, Kornis Mednyánszky, Mikes, Nádasdy, Orlick, Orsich, Pálffy, Patachich, Pethő,Petki, Rátkay, Révay, 

Senyei, Serényi, Széchényi, Szirmay, Szunyogh, Teleki, Viczay, Zay, Zichy. 
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osztrák–cseh főnemesi családokkal való összehasonlítás után is jelentősnek tűnik, ugyanis 

vizsgált korszakunkban 25 Auersperget, 18 Dietrichsteint, 12 Khevenhüllert, 12 Kinskyt, 17 

Liechtensteint, 12 Sauraut, 25 Starhemberget, 15 Stubenberget és 6 Trautsont vettek fel a 

rendbe. Az adatok a rendbe való felvételkor lejegyzett születési és házasság utáni 

családneveken alapulnak. A „középmezőnyt” a következő famíliák alkották: Berényiek 10 

fővel, Serényiek 8 fővel (de egy esetben azonos volt a születési- és a családnév), Zichyek 7 

fővel, Barkóczyak 6 fővel, a Nádasdy, Csáky, Illésházy, valamint a Keglevich család pedig 

5-5 fővel. A famíliák többsége pedig 4, vagy 4-nél kevesebb fővel képviselte magát a 

csillagkeresztesek közösségében, közülük a Széchényiek és Draskovichok emelkedtek ki 4-

4 fővel, utánuk a Sztárayak és a Bethlenek 3-3 fővel, de a legtöbben a Teleki és a Kéry 

családokhoz hasonlóan, csak egy-egy hölggyel képviseltették magukat az előkelő bécsi 

hölgyek körében. A Csillagkeresztes Rend magyar tagjai között („szokásos módon”) a 

(Nyugat-)Dunántúlon és a Felvidéken birtokos famíliák emelkedtek ki, de változó számban 

horvát és erdélyi, illetve régi és újonnan felemelkedett arisztokrata famíliákat is 

azonosíthatunk, bár az utóbbiak közül érdemes arra felhívni a figyelmet, hogy vizsgált 

korszakunkban például a Fekete, Festetics vagy a Niczky családnév egyszer sem fordult elő. 

Fontos megjegyezni, hogy a 154 csillagkeresztes hölgy több mint kétharmada (110 fő) 

magyar arisztokrata családból származott. 44 csillagkeresztes hölgy vált férje révén magyar 

főnemessé, köztük találunk Starhemberget és Windischgrätzet is, de legnagyobb arányban 

(4–4 fővel) Kinsky és Stubenberg famíliákból származó hölgyeket azonosíthatunk. 

 A Csillagkeresztes Rend tagjai között igen magas volt a főúri udvari alkalmazott 

hölgyek (udvarhölgyek, kamarás kisasszonyok, főudvarmesternők) aránya, nem volt ez 

másképp a magyarok esetében sem. Vizsgált korszakunk magyar főúri hölgyei, akik 

Habsburg udvari szolgálatban álltak, szinte egytől egyig felvételt nyertek a rendbe. 

Furcsamód Esterházy Eleonóra (1696–1749) és gróf Batthyány Antónia rendtagságáról nem 

sikerült információt találnom, illetve herceg Esterházy Anna Margit neve sem szerepel a 

listán, azonban ő bizonyíthatóan csillagkeresztes volt (valószínűleg 1711 előtt vették fel a 

rendbe).581 Rajtuk kívül pedig általánosan megállapítható, hogy a Habsburgokkal jó 

kapcsolatot ápoló, katolikus főnemesek feleségei és lányai nyertek felvételt az előkelő női 

rendbe. Herceg Esterházy „Fényes” Miklós egyetlen (felnőttkort megélt) lánya, Mária Anna 

(1739–1820), ifj. gróf (majd herceg) Grassalkovich Antal felesége 1762-ben igen fiatalon, 

huszonhárom évesen lett rendtag. Gróf Bethlen (szül. Csáky) Kata (1726–1794), aki a 

                                                 
581 Herceg Esterházyné halálakor a rendtagok szokásos módon megemlékezést tartottak, lásd: WD 1755. 06. 

07. 
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befolyásos Bethlen Gábor erdélyi udvari kancellár sógornője volt, harmincegy évesen lett 

csillagkeresztes, de például a szintén kiváló udvari kapcsolatokkal bíró Czobor Márk lánya, 

Antónia, aki később herceg Cardonané lett, csak negyvenegy évesen lett rendtag. Érdemes 

megjegyezni, hogy nem minden befolyásos magyar főnemes lánya vagy felesége lett a 

Csillagkeresztes Rend tagja, például gróf Károlyi Sándor (1669–1743) lánya, Klára (1697–

1723), aki később gróf Haller Gábor felesége lett tudtunkkal nem lett, felvéve a rendbe, 

ahogy gróf Károlyi Ferenc (1705–1758) felesége, gróf Csáky Krisztina (1706–1763) sem, 

bár az utóbbi eset nyilván az apa, gróf Csáky Mihály (1676–1757) személyével 

magyarázható, aki ugyanis Rákóczi hűséges kuruc generálisa volt. 

Az Aranygyapjas Rendbe való felvételhez hasonlóan a csillagkereszteseknél is 

valószínűleg fontos szerepet játszottak a családi kapcsolatok, tehát az a jelentkező, akiknek 

az édesanyja, nagyanyja, nagynénje vagy más közeli hozzátartozója rendtag volt, 

feltehetőleg könnyebben nyert felvételt a rendbe. Ez a szempont még fontosabb szerepet 

játszhatott azok esetében, akik személyesen ritkán tudtak a császárvárosban tartózkodni, 

például az erdélyi gróf Haller (szül. Dániel) Zsófia (1711–1783) lánya, gróf Mikes (szül. 

Haller) Zsuzsanna (?–?) anyjához hasonlóan csillagkeresztes lett, bár érdekes, hogy az anya 

már huszonnyolc évesen rendtag lett, ellenben a lánya csak negyvennégy évesen. 

 A Csillagkeresztes Rend tagjainak egymáshoz viszonyított rangját vagy a renden 

belüli befolyását nemcsak a rendi közösségbe való felvételük időpontja határozta meg, 

hanem a renden belül betöltött pozícióik is. A rendet vezető ún. védelmező asszony mellett 

egy (vagy olykor két) segítőt (Assistent vagy Verordnete), illetve négy (vagy több) tanácsadó 

asszonyt (Rathsfrau) is kineveztek (őket a rend vezetője két évente nevezte ki, kikérve a 

tizenkét legidősebb rendtag véleményét), valamint a rendnek volt kincstárnoka és titkára is, 

azonban az utóbbi tisztségeket férfiak töltötték be.582 A segítők legfontosabb gyakorlati 

feladata a rendtagokkal való írásbeli kapcsolattartás volt, köztük a gyászhírek megosztása, a 

rendtársak értesítése, és ők a rendi ceremóniákon pozitív megkülönböztetésben részesültek. 

A tanácsadó asszonyok a rend vezetőjével és a segítőkkel együtt – a rendi szabályzat ajánlása 

szerint – évente négy alkalommal tanácskoztak a rend különféle ügyeiről, de elsősorban a 

felvételre váró rendtagok köréről. Olykor magyar főnemesi hölgyek is betöltöttek ezeket a 

funkciókat, azonban jelen vizsgálat erre már terjedt ki. Az udvari kalendárium vagy az állami 

sematizmusok alapján azonban néhány magyar példát említenénk: 1723-ban gróf Pálffy 

(szül. báró von Weir) Mária Eleonóra (?–?) a kilenc tanácsadó asszony közül a negyedik 

                                                 
582 Staatskalender, 1723. 
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helyet töltötte be,583 vagy herceg Esterházy Anna Margit 1731-ben hat tanácsadó asszony 

közül a negyedik, 1754-ben pedig (szintén hatból) az első helyet töltötte be.584 1765-ben 

viszont a tanácsadó testületnek egy magyar arisztokrata hölgy sem volt a tagja.585 

 A Mária Terézia Rend magyar birtokosaira csak érintőlegesen térnénk ki, mivel ezen 

érdemrend elnyerése nemcsak az udvari kapcsolatokon múlt, hanem nagyobb részben a 

katonai teljesítményen. Bár természetesen voltak, akik inkább személyüknek köszönhetően 

nyertek felvételt a rendbe, mint például a császár testvére, a nem túl tehetséges hadvezér 

Lotaringiai Károly, azonban a többség katonai érdemei alapján lett rendtag (a kinevezés 

elrendelésekor megnevezték azt a katonai bravúrt, vagy teljesítmény, amely alapján a jelölt 

jogosult volt a tagságra). 1757 és 1765 közötti időszakban Felszeghy névsora alapján 34 

magyar katonatisztet tüntettek ki 38 alkalommal, azonban a lajstrom – jelen dolgozat 

szempontrendszerével szemben – az indigenákat is tartalmazza (például báró Grafenstein 

József, vagy báró Wallisch Kristóf nevét).586 A kitüntetettek között 2 nagykeresztest, 4 

közép-, vagy parancsnoki keresztest és 32 kiskeresztest találunk. A Mária Terézia Rend 

kiskeresztjének az elnyerése is fontos szimbolikus elismerésnek számított, amelyet nemcsak 

alacsonyabb rendfokozatú, vagy kevésbé elismert katonák kaptak meg. Gróf Károlyi Antal 

vezérőrnagy (Generalmajor) 1759. január 9-én kapott kiskeresztet (1790-ben 

nagykeresztet), gróf Draskovich József (1714–1765) altábornagy (Feldmarschalleutenant) 

1758. december 4-lett kiskeresztes (1765-ben középkereszes), ahogy ugyanekkor kapott 

hasonló kitüntetést gróf Rhédey János ezredes (Obrist) is, vagy 1761. december 22-én gróf 

Bethlen Ádám (1719–1772) vezérőrnagy.587 Sőt, 1757-ben gróf (majd herceg) Esterházy 

Miklós is csak a rend kiskeresztjét kapta meg, azonban 1765-ben a „az utóbbi háborúkban 

szerzett babérjaiért”588 – tehát kevésbé konkrét indoklással – parancsnoki kereszttel 

jutalmazták (amelyben családja kapcsolati tőkéje és személyes udvari befolyása nyilván 

szerepet játszhatott). Mellette korszakunkban még gróf Siskovich József (1719–1783) 

viselhette a rend középkeresztjét, illetve Felszeghy gróf Pellegrini Károlyt (1720–1796) is a 

magyar kitüntetettek közé sorolja. 1765-ig a magyar arisztokraták közül a rend legmagasabb 

fokozatát gróf Nádasdy Ferenc (1708–1783) és gróf Hadik András kapta meg. A nagykereszt 

elnyerése igen magas kiváltságnak számított. Lotaringiai Károly és Daun tábornagy után a 

                                                 
583 Staatskalender, 1723. 
584 Hofkalender, 1731.; Staatskalender, 1754. 
585 Staatskalender, 1765. 
586 Felszeghy et al., 1943, 113. 
587 Geschichte, 1796, 113–172. 
588 Geschichte, 1796, 139 
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két magyar főnemes (Nádasdy és Hadik) kapta meg először a rend legmagasabb osztályát, 

utánuk pedig 1765-ig még tizenhárom másik főnemes, tehát igen szűk kör, kizárólag a 

legfelső katonai elit tudhatta csak magáénak a kitüntetést. Érdemes megemlíteni, hogy 

Nádasdy és Hadik előbb kapta meg a rend nagykeresztjét, mint báró Gideon Ernst von 

Laudon (1717–1790) vagy gróf Franz Moritz von Lacy (1725–1801) altábornagyok, akik 

pedig szintén igen fontos szerepet játszottak a monarchia hadi vezetésében és kiváló udvari 

kapcsolatokkal rendelkeztek. A két magyar főtiszt kitüntetése egyszerre volt elismerő 

gesztus a magyar rendek és a két kiváló hadvezér felé. Nádasdy a nagykeresztet az 1757-es 

bravúros planiai csatáért kapta meg, míg Hadik Berlin kiváló stratégiai érzékkel véghezvitt 

megsarcoltásáért. A hadászati szempontok érvényesülését a kitüntetések kiosztásánál pedig 

mi sem mutatja jobban, mint hogy Hadik új, a katonai pályán felemelkedésnek indult köz- 

majd főnemes volt, aki korábban nem rendelkezett udvari kapcsolatokkal. De Nádasdy sem 

volt tipikus udvari ember (családja kapcsolati tőkéje ellenére sem). Khevenhüller szerint a 

kitüntetés átvételekor éppen (köztudottan) sértve érezte magát mellőzése miatt.589 

 A bécsi udvar rendi közösségei közül a magyar szempontból (ahogy már az 

érdemrend neve és jellege is mutatja) a Szent István Rend játszotta a legfontosabb szerepet. 

1764-ben és 1765-ben a rend három osztályába összesen 68 főnemes nyert felvételt (75 

alkalommal, mivel voltak olyanok is, akiknek sikerült két év alatt magasabb osztályba 

lépniük). A rend első két évében 23 alkalommal kapott magyar (Szent Korona területéről 

származó) nemes kitüntetést (beleszámítva Koller Ferencet is).590 Az érdemrend 

kiskeresztjének birtoklása is jelentős reprezentációs értékkel bírt, amelyet viselőinek névsora 

is bizonyít, például báró Egyd von Borié (1719–1793) és báró Anton von Stupan (?–1776) 

államtanácsos is a kitüntetettek között volt, vagy a magyarok közül gróf Keglevich József 

(1729–1792) főispán vagy herceg Esterházy Miklós fia Antal, aki elsősorban apjára és 

családjára való tekintettel kerülhetett az érdemrend viselőinek a sorába.591 A korabeli udvari 

jutalmazási rendszer mindenkit igyekezett a saját rangjának és érdemeinek megfelelő 

arányban előléptetni, ennek megfelelően a Szent István Rend középkeresztjét olyan 

magasabb rangú arisztokraták kaphattak meg mint gróf Ludwig Friedrich von Zinzendorf az 

Udvari Számvevő Kamara (Hofrechnungskammer) elnöke vagy gróf (majd herceg) Johann 

Wenzel von Paar (1719–1792) császári postamester. A magyarok részéről pedig 1764-ben 

                                                 
589 Khevenhüller következőképp jellemezte a magyar tábornokot: „[…] sehr klug-, geschickt- und braven, 

dabei aber seinen violenten Affecten zuweillen gar zu sehr nachgebenden Mann […]”. Khevenhüller, V. 1911, 

41–42. 
590 A rendbe felvettek névsorát lásd: Namensverzeichnis, 1914; Gödölle–Pallos, 2014. 
591 Fleischer, 1933, 245. 
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gróf Pálffy Lipót (1716–1773) koronaőr (a testőrség egykori parancsnoka) és gróf Fekete 

György személynök (később országbíró), 1765-ben pedig a Mária Teréziához közel álló 

hivatalnok, báró Koller Ferenc (?–?) és a jó udvari kapcsolatokkal rendelkező Thauszy 

Ferenc (1698–1769) zágrábi püspök. Érdemes hangsúlyozni, hogy a négy magyar kitüntetett 

közül csak Pálffy származott patinás főnemesi családból, a többiek pedig saját 

szolgálataiknak, lojalitásuknak és Mária Terézia bizalmának köszönhették a rendbe való 

megtisztelő felvételüket. A karrier pálya emelkedésével párhuzamosan az érdemrenden belül 

is volt lehetőség a feljebb lépésre, ez különösen szembeötlő volt a középkereszteseknél, 

például az alapítás évében avatott középkeresztesek mindegyike 1765-ben nagykeresztet 

kapott. 

 Az érdemrend legmagasabb osztályába a nagykeresztesek tartoztak, amely szint 

elérése szimbolikusan is kifejezésre juttatta azt, hogy az adott főnemes a monarchia legfelső 

politikai elitjébe tartozik. A rendalapítás első két évében a Habsburg-dinasztia tagjain kívül 

19 nagykeresztest avattak, akik között 6 magyar főnemest is találhatunk, a későbbi években 

ugyan ezt a közel 30%-os arányt nem érte el a magyar kinevezettek számaránya, azonban 

kinevezésük aránya a többi udvari lovag- és érdemrendhez képest továbbra is domináns 

maradt. 1764-ben négy nagykeresztest avattak, akik közül kitüntetett módon hárman 

magyarok voltak: Barkóczy esztergomi érsek mint a rend prelátusa, Esterházy kancellár mint 

rendi kancellár kapott kinevezést, Batthyány nádor pedig nyilván mint a legmagasabb 

magyar világi tisztség viselője. 1765-ben gróf Pálffy Lipót mint volt testőrkapitány, gróf 

Batthyány József mint kalocsai érsek, herceg Batthyány Károly mint II. József császár 

egykori nevelője, gróf Illésházy József (1700–1766) pedig mint országbíró kapta meg a rend 

legmagasabb fokozatát. A magyar kinevezettek többsége már érett vagy idősebb korban lett 

az érdemrend nagykeresztese, Pálffy és Esterházy negyvenkilenc évesen, a két Batthyány-

fivér hatvannyolc évesen, azonban Batthyány kalocsai érsek már harmincnyolc évesen 

felvételt nyert a főrangú társaságba. A feltűnően korai kitüntetés hátterében Batthyány József 

személyes érdemei, udvari jelenléte mellett apjának, Lajos nádornak és nagybátyjának, 

Károlynak a kormányzati tekintélye és befolyása is nagy szerepet játszhatott. Batthyány 

kitüntetésének reprezentációs értéke még szembetűnőbb, ha megnézzük, hogy utána a 

magyar püspökök közül ki kapott nagykeresztet. Kilenc évvel később, 1774-ben az udvarral 

szintén jó kapcsolatot ápoló Zichy Ferenc győri püspök hetvenhárom évesen, pappá 

szentelésének ötvenéves évfordulóján lett felvéve a rendi közösségbe.592 Batthyány Lajos és 

                                                 
592 Namensverzeichnis, 1914, 22.; Piszker, 1933, 16. 
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Károly kapcsán érdemes még megjegyezni, hogy ők az Aranygyapjas Rend lovagjaiként 

kapták meg a Szent István Rend nagykeresztjét, azonban az egykori burgund lovagrend 

tagjai közül Esterházy „Fényes” Miklós vagy Bethlen Gábor nem nyert felvételt a magyar 

érdemrend tagjai közé. 

 

3. A Szent István Rend ceremóniarendje 

 

A bécsi udvar lovag- és érdemrendjei közül a natio Hungarica szempontjából 

egyértelműen a Szent István Rend játszotta a legfontosabb szerepet, ami megmutkozott a 

kitüntetettek közötti magyarok arányában, valamint az érdemrend ceremóniarendjében 

megkülönböztetett módon voltak jelen a magyar (fő)rendek és a magyar királyi szimbolika. 

Az államalapító királyról elnevezett nemesi érdemrend kialakítására és ceremóniáira 

mintaként a legnagyobb hatást az Aranygyapjas és a Mária Terézia Rend gyakorolta. A 

Mária Terézia és a Szent István Rend esetében is a rendi tisztviselői szerkezetet is egy az 

egyben – kancellár (Ordenskanzler), titoknok (Greffier), kincstárnok (Schatzmeister) és 

herold (Herold) – az Aranygyapjas Rend modelljéről másolták. Esterházy Ferenc kancellár 

a leveleiben, tervezeteiben nemcsak a két nagy udvari rendhez (az Aranygyapjas és a Mária 

Terézia Rendhez) méri az új érdemrendet, hanem Európa-szerte legelismertebb 

lovagrendekhez, név szerint külön a francia Szent Lélek Rendjéhez (L'Ordre du Saint-

Esprit) és az angol Térdszalagrendhez (Order of the Garter), de említhette volna a dán 

Elefántrendet (Elefantordenen) is.593 Valószínűleg a rend tekintélyének és történeti 

értékének a növelése vagy (fiktív) megteremtése miatt a Szent István Renddel kapcsolatos 

iratokban általában nem alapításról, hanem inkább újraalapításról beszélnek, mint ha egy 

régi, feledésbe merült lovagrendet élesztenének fel újra. Esterházy kancellárnak nagy 

szerepe volt az illusztris ceremóniarend kialakításában, hivatalos leveleiben alig győzi 

hangsúlyozni annak szükségességét, hogy a rend fényét, vonzerejét növelni kell, és ennek 

az egyik legfontosabb eszköze a méltó ceremoniális forma kialakítása. Ellenben az 

államkancellárnak (és egyben a Mária Terézia Rend kancellárjának) herceg Anton Wenzel 

von Kaunitz-Rietbergnek és a főudvarmesternek, gróf Corfitz Anton von Ulfeldtnek, a bécsi 

udvari ceremoniális rend a főkoreográfusának pedig az volt a célja, hogy a Szent István Rend 

promócióját a császárvárosi szokásoknak és a „realitásnak” megfelelően alakítsák, valamint 

                                                 
593 MNL OL P 1058/ Általános iratok 1764. Esterházy Ferenc 1764. január. 30-i tervezete, valamint az 1764. 

évi Általános iratok utolsó dokumentuma, amely datálás nélküli (augusztusban keletkezhetett) és főként 

ceremoniális kérdéseket taglal. 
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ne engedjék azt, hogy az új érdemrend a már meglévő rendi közösségek rovására 

érvényesülhessen. 

 A Szent István Rend egészében véve, de ceremóniarendjében különösképpen érdekes 

ötvözete a burgundi–spanyol udvari etikettnek594 és a magyar királyi szimbolikának, 

valamint egyidejűleg hordozza magában az udvari lovagrendek hagyományait és a 

kialakulófélben lévő polgári érdemrendek ismertetőjegyeit. A kétnapos rendi ünnep 

szerkezetének a legmeghatározóbb mintaadója az Aranygyapjas Rend Szent András-napi 

promóciója volt. Az egykori burgund lovagrend főünnepe eredetileg négy napig tartott, de a 

bécsi udvarban már a kezdetektől fogva csak két napig ünnepelték.595 Az ünnepség első 

napja az előesti vesperást foglalta magában (általában az Augustinerkirchében vagy az 

udvari kápolnában), a második nap (általában nyilvános) istentisztelettel kezdődött, majd 

általában a lovagteremben közös étkezéssel végződött.596 Az új rendtagok felvétele nem 

kötődött kötelező módon a Szent András-naphoz vagy a császárvároshoz, általában 

valamelyik (császári-királyi) kastély lovagtermében kerítettek rá sort, nagyon hasonló 

módon, mint a Szent István Rend esetében, ahogy azt később látni fogjuk. A Mária Terézia 

Rend ünnepsége azonban már egyszerűbb, letisztultabb képet mutatott, a ceremónia csak 

egynapos volt, ennek fő eseményét az új rendtagok felvétele jelentette, amit az istentisztelet 

és a nyilvános udvari étkezés fogott közre (ugyanazokon a helyszíneken, mint a lovagrend 

esetében, csak itt Bécshez és a Hofburghoz erősebben kötődve). 

 Az udvari társadalomban (mint már többször említettük) individuális és kollektív 

szinten is fontos szerepet játszott az öltözet, hogy ki milyen minőségű és szimbolikus 

tartalmú ruhában jelenhetett meg.597 Az Aranygyapjas és a Szent István Rend esetében igen 

előkelő és fényűző ornátusok juttatták kifejezésre a rendtagok összetartozását, 

megkülönböztetett figyelmet juttatva nekik az udvarban. A Mária Terézia Rend nem 

rendelkezett önálló ornátussal, hanem a katonai díszegyenruha töltötte be ezt a funkciót.598 

A kitüntetések viselése, valamint azok beemelhetősége a családi címerekbe mindhárom rend 

esetében fontos társadalmi megkülönböztető jelül és identitást teremtő elemként szolgált. A 

Szent István Rend esetében a kitüntetés és az ornátus színei (zöld, ezüst, vörös) – amelyeket 

                                                 
594 Az Aranygyapjas Rend burgund–spanyol (ceremoniális) hagyományai a Szent István Rend szertartásaiban 

is könnyen felismerhető nyomokat hagytak, ezekről részletesebben: Hoffmann, 1985, 147–153.; Paravicini, 

1991. 
595 Weber, 1971, 129–130. 
596 Wielach, 2007, 291. 
597 A problémakörről mélyenszántóbb felvilágosítással szolgálnak: Dinges, 1992 és R. Várkonyi, 2011/a. 
598 A bécsi udvarban – felülről szorgalmazva – ekkor vált igazán divatossá a katonai díszegyenruha, felváltva 

ezáltal a spanyol udvari öltözetet. A Habsburg Monarchiában a 18. század derekán kieszközölt hadügyi 

reformokról és a katonai kultúra felfutásáról lásd bővebben: Hochedlinger, 1999. 
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a nagymester és az uralkodói családtagjai is viseltek – a Magyar Királyságot 

reprezentálták.599 Az érdemrend kancellári tisztségét kötelező módon mindig a magyar 

udvari kancellár, míg a rendi prelátusi feladatkört az esztergomi prímás töltötte be, sőt 

főudvarmesteri rendelet szabályozta, hogy 1765 novemberétől (sőt valójában már korábban 

is) csak a Bécsi Magyar Nemesi Testőrség teljesíthetett szolgálatot a Szent István Rend 

ünnepségei alatt.600 Bár ezen kiváltságokat az udvari körök egy része ezt a döntést nem 

könnyen fogadta el. Khevenhüller második főudvarmester azzal érvelt, hogy József császár 

nyilvános megjelenésének állandó kíséretét képezi az Arciér-testőrgárda, és ez alól a Szent 

István Rend promóciójának sem kellene kivételt képeznie.601 Gróf Ferdinand Karl Gobert 

von Aspremont-Lynden (1689–1772) testőrkapitány (Khevenhüllerhez hasonlóan maga is 

aranygyapjas lovag) elfogadta az érvet, miszerint József a magyar érdemrend promócióján 

nem mint császár, hanem mint trónörökös vesz részt, de azt kérte, hogy a birodalomhoz 

kötődő ünnepségeken a magyar nemesi testőrgárda ne teljesítsen szolgálatot.602 A 

Főudvarmesteri Hivatal részben el is fogadta Aspremont-Lynden javaslatát, és 1765 

decemberében elrendelte, hogy a birodalmi hűbér átadásánál csak az Arciér-gárda 

parádézhat.603 

 A domináns magyar jelleg mellett az érdemrend a dinasztia számára fontos hatalmi-

uralkodói szerepet is játszott, amit a ceremóniának is erősítenie kellett. A rend 

meritokratikus módon integrálta a Habsburg Monarchia elitjét az udvarhoz. A kitüntetés 

átvétele egyfajta hódolati és legitimációs aktus volt a nagymester (az uralkodó) felé,604 aki a 

kiválasztott szűk közösségnek is fejedelme volt, amit ceremónia mindvégig egyértelműen 

kifejezésre is juttatott (bizonyos részeknél nyilvános módon még a nép előtt is). Szándékolt 

módon a trón kontinuitása és Mária Terézia uralkodói anya imázsa is megjelenítésre kerültek 

az ünnepségek során.605 A Habsburg regnálás jogfolytonossága is kifejeződött a Szent István 

                                                 
599 A Habsburgok magyar király reprezentációjáról bővebben: Földi-Dózsa, 2001; Galavics, 2001; Polleroß, 

2010. 
600 HL A királyi magyar nemesi testőrség iratai: 1765. 6/8. 
601 ÖStA HHStA OMeA Ältere Zeremonialakten, Kt. 64. (1764–1765): Khevenhüller 1765. október. 4-re 

keltezett levele (ami valószínűleg inkább november 4-e). 
602 ÖStA HHStA OMeA Ältere Zeremonialakten, Kt. 64. (1764–1765): Aspremont-Lynden 1765. november. 

15-én kelt levele. 
603 HL A királyi magyar nemesi testőrség iratai: 1765. 6/12. 
604 A szertartásrend tradicionális alapokon álló, de a felvilágosult abszolutizmus értékrendjének megfelelő 

hódolati ceremónia volt. Ezen korszakunkba vágó ceremóniák jellegéről és változásairól találó összefoglalást 

nyújt: Holenstein, 1992. 
605 Legmarkánsabban a MNL OL P 1058. 1764. évi Általános iratok utolsó dokumentumában. Érdemes 

megemlíteni, hogy Mária Terézia nagymestere és nem nagymesternője (Großmeisterin) volt az újonnan 

alapított érdemrendnek, ami szintén érdekes adalékkal szolgál az uralkodónő reprezentációjához. Erről 

bővebben lásd: Holzmair, 1964. 
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Rend ünnepein, például József főherceg, római király kitüntetett megtiszteltetésében (1764-

ben a rendalapítás és a fogadóünnepség összekapcsolódása) vagy 1765-ben a nagymesteri 

pozíció átvétele, amely jog szerint a magyar királyt illette meg. 

 A ceremóniarend megtervezése során – az általános „forgatókönyv” kialakítása 

mellett – külön meg kellett határozni, hogy miként vegye át József főherceg a nagymesteri 

címet, milyen elvek szerint történjen a nem elsőszülött főhercegek rendbe való felvétele, 

milyen mértékű lehet a ceremoniális eltérés a protestáns (elsősorban) birodalmi fejedelmek 

felvétele esetében, vagy hogyan vehetnek részt szemlélőként a magas rangú (külföldi) 

vendégek a rendi ünnepségen.606 Ezen problémákra célszerűbb a ceremónia kronologikus 

kontextusán belül reflektálni, amelynek részletező bemutatására a következő fejezetben 

kerül sor.  

A következő alfejezetek célja, hogy az 1764. és az 1765. év rendi ceremóniáit minél 

részletesebben mutassa be, de nem feladata, hogy kimerítő részletességgel ismertesse a 

forrásokat, mert például az alapítási ünnepség leírása a Főudvarmesteri Hivatal kapcsolódó 

Zeremonialprotokoll kötetében majd negyven (kétfóliós) oldalt tesz ki.607 Először az 1764. 

május 5–6-ai alapító ceremónia leírása következik, majd a fontosabb változtatások 

felvázolása az 1764. augusztus 20-ai, az 1765. január 31-i és az 1765. november 5–6-i 

ünnepségek menetében. 

 

1764. május 5–6.608 

 Az 1764. május 5-én (Lipót főherceg születésnapján609) délután öt óra körül a 

tanácsteremben (Rathsstube) gyülekeztek a rendi tisztségviselők az érdemrend ornátusában, 

a második előszobába a magyar zászlós uraknak (Barones Regni), az udvari tisztviselőknek 

(Hofstaat) és a külföldi követeknek pedig hat órakor kellett díszruhában (Campagne Gala) 

megérkezniük.610 Még József főherceg ünnepélyes lovaggá fogadása előtt a rendi 

tisztviselők (a kancellár, a titoknok és a kincstárnok) a lovagteremben tették le a hivatali 

esküjüket Mária Teréziának, aki már rendi ornátusban és a Szent István Rend keresztjét 

viselve volt jelen. Az aktus után herceg Esterházy Miklós mint magyar királyi főkamarás 

                                                 
606 Ezen kérdésekre jó részben esetfüggő megoldások születtek, de az először felmerülő problémák a későbbi 

rendezéseknél is mintául szolgáltak. 
607 A Zeremonialprotokoll leírások fontos kontrollforrása és helyenként kiegészítője is az érdemrend 

levéltárának szertartásrendek tétele (MNL OL P 1058. 38. doboz, 12. tétel: Szertartásrendek). 
608 ÖStA HHStA OMeA Zeremonialprotokoll 29. Bd. 1763–1764. 366–402.; a ceremónia előkészítéséről: 

MNL OL P 1058/ Általános iratok 1764. Esterházy 1764. március 10-i levele. 
609 WD 1764. 05. 09. 9. 
610 A Hofburg reprezentációs tereinek és használatának a bemutatására, kontextualizálására itt nem tudunk 

kitérni. Erről lásd bővebben: Benedik, 1990–1991; Graf, 1997; Pangerl, 2007. 
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volt hivatott arra, hogy a római királyt behívja a ceremónia folytatására. Utána a magyar 

zászlósurak is bebocsátást nyerhettek az ún. Retiradéba: a prímás (gróf Barkóczy Ferenc), a 

nádor (gróf Batthyány Lajos), a horvát bán (gróf Nádasdy Ferenc), a tárnokmester (gróf 

Batthyány Ádám), a magyar királyi főudvarmester (gróf Pálffy Miklós), a főajtónállómester 

(gróf Pálffy Károly), a főpohárnokmester (gróf Balassa Pál), a főétekfogómester (gróf 

Batthyány Imre), a főkamarás (herceg Esterházy Miklós)611 a magyar nemesi gárda 

kapitánya (gróf Esterházy Miklós), valamint a két koronaőr (gróf Pálffy Lipót, és az előbb 

megnevezett gróf Esterházy).612 A magyar főurak előtt még a császári főudvarmester 

(Ulfeldt), a főkamarás (Khevenhüller) és József főudvarmestere (gróf Anton zu Salm) 

léphetett be a terembe. József mint a nagymesteri cím leendő örököse eskütétel nélkül 

vehette át a rend nagykeresztjét, majd magára öltötte a rend ornátusát. Ezt követően a 

jelenlévők az uralkodónőnek kezet csókolhattak, majd a tanácsterembe vonultak át.613 

 A tanácsteremben az uralkodónő elfoglalta a helyét, amely egy baldachin-fedte 

lépcsős emelvényen (Estrade) volt található. A kancellár felszólítására a herold egyenként 

behívta a rendi jelölteket (akik már ezt megelőzően magukra öltötték rendi ornátusaikat) és 

a rend három osztályának megfelelően hármas sorba rendeződtek. Esterházy kancellár rövid 

latin nyelvű beszédet intézett az egybegyűltekhez, akik ezt követően tették le esküjüket. Az 

eskütétel úgy történt, hogy a kandidátusok a teremben felállított kereszt elé kihelyezett 

térdelőzsámolyokra térdeltek, a titoknok felolvasta nekik az érdemrend alapszabályait, majd 

az esküszöveget a kancellár után ismételték. Utána a nagymester elmondta a rövid latin 

nyelvű beszédét. 

A ceremónia után őfelsége a követek megérkezéséig a Retiradéba vonult vissza, 

ahova a kamarások és a titkos tanácsosok is bebocsátást nyertek (a rendi lovagok pedig a 

tanácsteremben várakoztak). Ezt követően közösen a nagy udvari kápolnába vonult az 

összegyűlt társaság a következő sorrendben: legelöl a nemesi ifjak, majd a kamarások, a 

titkos tanácsosok, a zászlós urak, őket a rendi jelöltek követték, utánuk Mária Terézia614 

vonult, kíséretében a királyi főudvarmester és a királyi főlovászmester (aki a távollévő 

királyi főkamarást helyettesítette), majd a gárdaparancsnok, utánuk a római király 

                                                 
611 Aki azonban személyesen nem tudott jelen lenni. 
612 A felsorolásból valószínűleg véletlenül maradhatott ki a főlovászmester (gróf Grassalkovich Antal) 

megnevezése, akit azonban a ceremónia későbbi részeiben többször is említenek. 
613 A kézcsók szimbolikus jelentőségéről és a hozzákapcsolódó császári-királyi udvari gyakorlatról bővebben: 

Frötschl, 2007. 
614 Mária Terézia nagymesteri ornátusához tartozó uszályt a tanácsteremtől a második előszoba ajtajáig a 

kamarás kisasszony (Kammerfräulein) vitte, majd onnét a kápolnáig két nemesi apród. A római király uszályát 

a tanácsteremtől a második előszobáig egy kamarás vitte, akit egy nemesi apród váltott fel. ÖStA HHStA 

OMeA Zeremonialprotokoll Bd. 29. (1763–1764) 380. 
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következett, majd a bíboros és a pápai nuncius (egymás mellett), legvégül pedig az 

udvarhölgyek. Őfelségeik a kápolnában az Aranygyapjas Rend ünnepein megszokott 

helyüket foglalták el (a kápolna szentélyének bal oldalán, közel az Evangéliumhoz), 

ugyanezen az oldalon (de már a szentélyen kívül) található padokban a Szent István Rend 

(leendő) lovagjai ülhettek, míg a jobb oldal az udvarhölgyeket illette meg. A vesperás után 

a díszes társaság ugyanolyan sorrendben vonult ki, ahogy bejött, közben a magyar nemesi 

gárda állt díszőrséget. Majd az 5-ei ünnepség a Mária Teréziától és József főhercegtől való 

búcsúval zárult a Retiradénál. 

 Másnap, május 6-án került sor a rendalapítás főünnepére. A délelőtti ceremónia (fél 

tízkor) a második előszobába való bevonulással vette kezdetét (amelyen a rendtagok már 

ornátusban, a többi főrend pedig díszruhában jelent meg), elsőként a kamarások, a titkos 

tanácsosok, a magyar zászlós urak, a rendi tisztségviselők vonultak be, majd a 

főlovászmester kihúzott karddal, utána a rend nagymestere érkezett a jobbján Esterházy 

főkamarással, a balján pedig a főudvarmesterrel és a gárdaparancsnokkal, őket végül az 

udvarhölgyek követték. A második előszobában Mária Terézia elfoglalta az őt megillető 

trónt (a teremben való elhelyezkedés a 9. függeléken látható ábra alapján történt). 

A nagymester jelére a főajtónállómester beengedte a várakozó jelölteket, akik az 

osztályaiknak megfelelő rang szerint jöttek be (elsőként a nagykeresztesek). A belépés után 

hármas térdhajtással fejezték ki hódolatukat: először a terem ajtajában, majd a terem 

közepén, végül a trónnál. A rendi kancellár miután felemelkedett a térdhajtásból, rövid 

beszédet intézett a lovagokhoz, utána a jelöltek egyenként a trónhoz vonultak, letérdeltek és 

őfelségétől megkapták a rendi kitüntetést. Először a nagykeresztesek következtek, közülük 

is legelőször Barkóczy esztergomi érsek. A titoknok előkészítette ceremóniás könyvet a 

kancellár (térdelve) tartotta a nagymesternek, aki a statútum (fontosabb) pontjait olvasta fel 

belőle. Ezt követően a kincstárnok aranyozott párnán hozta a rendi kitüntetéseket, amelyeket 

a kancellár tarthatott a nagymesternek. Mária Terézia a térdelő lovagnak a feje és a válla 

köré akasztotta a rendi csillagot, majd az Aranygyapjas Rend ceremóniájához hasonlóan az 

átölelés, pontosabban a kézfogás megtisztelő gesztusa következett.615 Utána a lovag kezet 

csókolt a nagymesternek, újból térdet hajtott, majd visszaállt a helyére. 

A prímás után a nagykeresztesek a következő sorrendben érkezhettek a hasonló 

avatásra. Batthyány nádor, majd Esterházy kancellár, végül gróf Karl Friedrich von Hatzfeld 

(1718–1793), az Udvari Kamara elnöke érkezett. Amikor az újonnan avatott lovag visszaállt 

                                                 
615 Ezt a kiváltságot Esterházy kancellár már az első tervezetében szorgalmazta: MNL OL P 1058/ Általános 

iratok 1764. Esterházy Ferenc 1764. január. 30-i tervezete. 
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a helyére, a testvérek (Mitbrüder) átölelték, ezáltal jelezve a közösségbe fogadás aktusát. A 

nagykeresztesek után a középkeresztesek, majd a kiskeresztesek következtek hasonló 

módon, annyi különbséggel, hogy a középkeresztesek szalagját a nagymester a nyakukba 

akasztotta, míg a kiskeresztesek a kitüntetést a kezükbe kapták és az utóbbi két osztály 

esetében a nagymester nem helyezte a vállukra kezét (az „átölelés” szertartása elmaradt), de 

kezet ugyanúgy csókolhattak. Miután a szertartás befejeződött, Mária Terézia kivonult a 

Retirade felé, ahol egészen az istentiszteletig várakozott. 

 A körülbelül délben kezdődő istentisztelet az Aranygyapjas Rend ünnepéhez és az 

előző napi vesperáshoz hasonló módon zajlott. A ceremóniának ebben a szakaszában már 

József trónörökös is részt vett, a rendi kitüntetést viselve. A nyilvános kápolnába vonuláskor 

újból csak a magyar nemesi testőrgárda láthatta el a díszőrség feladatát. Az előző napi 

szertartást a göttweigi apát celebrálta, akinek az aznapi istentiszteleten is jutott liturgikus 

szerep, de a mise főcelebránsa az esztergomi prímás volt. A szentáldozás is szigorú 

hierarchikus sorrendben történt: először Mária Terézia, utána József főherceg, majd a 

nagykeresztesek következtek. A szertartás zenei kíséretét pedig a Hofkapelle biztosította. 

 A templomi szertartás után – a bevonuláshoz hasonlóan – őfelségeik a Retiradéba 

távoztak. A főszakácsmester (gróf Johann Josef von St. Julien) hírt adott a nádornak arról, 

hogy az ételek terítésre készen állnak, amit ő továbbított Mária Terézia felé. A 

Zeremonialprotokoll feljegyzése szerint a második előszobának kellett volna a nyilvános 

étkezés színhelyéül szolgálnia, de ismeretlen okból kivételt tettek és a tanácstermet jelölték 

ki erre a célra. A nagymester – az Aranygyapjas Rend étkezéséhez hasonlóan – azonnal 

elhagyta a Retiradét és a Szent István Rend lovagjaival együtt bevonult az étkezésre 

előkészített terembe.616 A belépéskor az ún. ezüstkamarás (Silberkammerer) két kéztörlőt 

adott át a nádornak, amelyek közül ő az egyiket Mária Teréziának, míg a másikat Józsefnek 

nyújthatta át. Az étkezés előtt Barkóczy prímás mondhatta az áldást (benedictust), míg utána 

a Gratias agimust énekelhette. Batthyány nádor megtisztelő feladata volt, hogy Mária 

Teréziának a helyfoglalásnál segédkezhetett, míg Esterházy kancellár ugyanezt a feladatot 

teljesítette József esetében. A 10. függelék mutatja a főrangú résztvevők és vendégek 

elhelyezkedését a nyilvános étkezés alatt. 

A négy nagykeresztes abban a kiváltságban részesült, hogy egy teremben étkezhetett 

őfelségeikkel, míg a lovagteremben – de a kivételes teremcsere miatt most egy kijelölt 

                                                 
616 Az udvari lakomák ceremóniája az utóbbi időben egyre jobban a kutatás fókuszába került, a kapcsolódó 

hagyományokról, szertartásrendekről és etikettről bővebben: Haslinger, 1993; Haslinger, 2002; Löwenstein, 

1998 vagy a magyar királyi politikai reprezentáció kapcsán: Pálffy, 2004. 
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teremben (Hof Tafel Zimmer) – a közép- és kiskeresztesek, valamint a rendi tisztségviselők 

étkeztek. Közülük gróf Batthyány Imre főasztalnokmester foglalhatta el a legelőkelőbb 

helyet, de a rend heroldja nem étkezhetett az előkelő társasággal (csak később egy másik 

szobában egyedül), mert neki az uralkodói asztalnál felszolgálási kötelezettsége volt. A 

főpohárnoknak is jutott feladat, aki az inasokkal együtt vett részt az italok felszolgálásában. 

A főasztalnál a római király egyik inasa és egy magyar inas teljesített szolgálatot, az utóbbi 

feladatot gróf Pálffy Lipót töltötte be, akinek a feladata volt, hogy a magyar királynőnek és 

a trónörökösnek is előmetélje a felszolgált ételeket. Az étkezés elejétől folyamatosan jelen 

volt a római király főszakácsmestere (St. Julien) és főezüstkamarása 

(Oberstsilberkammerer, gróf Frantz de Paula von Dietrichstein) is.  

A nagykeresztesek asztalánál a szokásos udvari alkalmazottak szolgálták fel az 

ételeket úgy, hogy mind a négyükre jutott egy külön felszolgáló. A nagykeresztesek József 

főherceg jelére többször is felálltak az étkezés során és őfelsége egészségére emelték a 

poharaikat. Az étkezési szertartás végeztével Mária Terézia elsőként, a szokásos módon az 

udvarhölgyeknek adta meg a jelet és az engedélyt a visszavonulásra. Ugyanez vonatkozott a 

nem hivatalosan (incognito) jelen lévő I. Ferenc császárra, a főhercegekre és főhercegnőkre, 

valamint a miniszterekre és a főrangú hölgyekre is. Utánuk elsőként a nagykeresztesek álltak 

fel az asztaltól, majd a közép- és a kiskeresztesek, akik mindannyian arra vártak, hogy a 

főasztalnál is hasonlóképpen cselekedjenek. Ekkor a prímás elmondta a gratias agimust, 

majd a bevonulás sorrendjében elhagyták a termet és őfelségeik a Retirade felé elvonultak, 

amivel a két napos ceremónia véget ért. 

 

1764. augusztus 19–20.617 

Miben tért el az 1764. augusztus 19–20-i rendi ünnepség a májusi alapítási 

szertartástól? A legfontosabb különbség a kivételes (de annál nagyobb szimbolikus 

jelentőséggel bíró) helyszínválasztás volt, amely első Szent István-napi ünnepként a 

pozsonyi várra esett.618 A másik azonnal szembeötlő különbség pedig az új lovagok 

avatásának hiánya volt, mert a promóció ebben az évben már pár hónappal korábban 

megtörtént a rendalapítási ünnepségen. 

                                                 
617 ÖStA HHStA OMeA Zeremonialprotokoll Bd. 29. (1763–1764) 523–535.; vagy az ünnepség rövid 

előkészítését lásd: MNL OL P 1058/ Általános iratok, 1764. N. 04. (datálás és aláírás nélkül) és ÖStA HHStA 

OMeA ÄZA Kt. 63. (1764): Vortrag des Obersthofmeisteramts betreffend die Feier des Titularfests des 

Stephansordens. 
618 Az udvar külön a rendi promócióra utazott le Pozsonyba, ahol – mint azt a Pressburger Zeitungból 

megtudhatjuk – augusztus 18. és 22. között tartózkodott. PZ 1764. 08. 22. 
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Az előesti ceremónia első és legfontosabb szertartása az udvari kápolnában celebrált 

vesperás volt. A kápolnába tartó vonulási sorrend – a megváltozott körülmények miatt – 

eltért a májusi gyakorlattól.619 A három hónappal korábbi szertartással ellentétben az 

augusztusi ceremóniáról részletes ábra áll rendelkezésünkre az ülésrend szabályozásáról.620 

A kivonulási sorrend teljes mértékben azonos volt a bevonulásival, amelynek végső 

állomása a Retirade volt. 

Másnap délelőtt tíz órakor a díszes ünneplő társaság nyilvánosan vonult a Szent 

Márton templomba. Az érsek (név szerint nincs megnevezve) a templom ajtajában fogadta 

az uralkodónőt és kíséretét, a misét pedig gróf Zichy Ferenc győri püspök mutathatta be.621 

A mise hasonló szerkezetű volt, mint májusban annyi különbséggel, hogy most a Te Deumot 

énekelték és az ún. csóktáblát (kiengesztelődést jelképező régi liturgikus tárgyat), amelyet a 

májusi misén csak Mária Terézia és József főherceg csókolhatott meg, most (az aranygyapjas 

lovagokhoz hasonlóan) nagykeresztesek is. A templomban külön emelvény volt felállítva az 

orgonától a templomhajó közepéig, amelyen az udvarhölgyek foglalhattak helyet. A várba 

való visszavonulás szokott módon, a bejövetelhez hasonlóan zajlott.  

A visszaérkezés után nem sokkal (délután két órakor) a vár lovagtermében a 

nyilvános étkezés ceremóniája vette kezdetét. Az asztalok elrendezésénél és a helyek 

kiosztásánál a rendalapítást követő lakoma szolgált mintául, de a nagykeresztesek csak 

hárman ültek asztalhoz, mert Batthyány nádor nem tudott jelen lenni.  A bevonuláskor Mária 

Teréziát jobbról herceg Esterházy Miklós, míg balról gróf Pálffy Miklós kísérte, Józsefet 

pedig egyedül gróf Grassalkovich Antal. Gróf Balassa Ferencet érte az a megtiszteltetés, 

hogy Mária Teréziának és Józsefnek is kéztörlőt nyújthatott az étkezés megkezdése előtti 

kézmosáshoz. Az étkezés további része a május 5-eivel megegyező módon zajlott le. 

                                                 
619 A vonulási sorrend a következő volt: nemesi apródok; kamarások; titkos tanácsosok; magyar zászlósurak; 

Landaemter megnevezéssel külön megnevezve gróf Pálffy Károly, gróf Nádasdy Ferenc és gróf Balassa 

Ferenc; rendi herold; két rendi tisztségviselő (a titoknok és a kincstárnok); a Szent István Rend kiskeresztesei; 

a rend középkeresztesei; az érdemrend nagykeresztesei; „az apostoli keresztet viselő püspök”; Mária Terézia, 

balján a magyar királyi főudvarmester (gróf Pálffy Miklós), jobbján a magyar királyi főkamarás (herceg 

Esterházy Miklós), a nagymester uszályát két nemesi apród viszi; Mária Teréziát jobbról két Arciér, míg balról 

két magyar nemesi testőr kíséri; utánuk következik a római király és egyben trónörökös, balról a magyar királyi 

főlovászmestert (gróf Grassalkovich Antal) helyettesítve a főudvarmester magyar udvari ruhában kíséri a római 

királyt; a trónörökös ornátusának az uszályát is két nemesi apród viszi, de őt két mindkét oldalán két-két Arciér 

testőr kíséri és végül a főrangú hölgyek következnek, név szerint herceg Arenberg, herceg Khevenhüller, majd 

az udvarhölgyek és a magyar főtisztség viselők feleségei. 
620 Lásd 11. függelék. 
621 A MNL OL P 1058. 38. doboz. 12. tétel Szertartásrendek 1772. augusztus 15-i keltezésű dokumentuma – 

amely sokkal inkább az 1764. augusztus 19-20-i ceremónia leírását közli (többek között a római király és a 

nádor jelenlétéről ír) – szerint a nagyváradi és az egri püspök is jelen volt a misén. 
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Az ünnepséget rendhagyó módon (tekintettel a kivételes helyszínre és az alkalomra) 

bál zárta. Az első tánc joga a római királyt és Mária Anna főhercegnőt illette, utánuk 

következett a többi főherceg és főhercegnő, majd a jelenlévő vendégek. Az éjszakai 

étkezésnél már nem volt szigorú etikett érvényben, például Mária Terézia sem az asztalfőn 

foglalt helyet. Az augusztusi Szent István rendi ünnepség külön protokolláris érdekességét 

jelentette Albert szász-tescheni herceg és gróf Leopold Ernst von Firmian bíboros, passaui 

püspök a jelenléte, akik I. Ferenc császárhoz hasonlóan félig nyilvános módon, 

megfigyelőként vettek részt a ceremóniákon.622 

 

1765. január 31.623 

 Mária Terézia rendelkezése szerint 1765. január 31-én rendhagyó módon – Szent 

István és Szent Imre ünnepétől függetlenül – rendi ünnepégre került sor, amelynek 

motivációját az újabb rendtagok felvétele, valamint József római király és Mária Jozefa bajor 

hercegnő egy héttel korábbi (január 23-i) esküvője adhatta. Az ifjú pár tiszteletére tartott 

ünnepségek ekkor még mindig tartottak, például a Theresianum és a Savoyai Akadémia 

főnemesi diákjai január 30-án adták át jókívánságaikat az ifjú párnak.624 Az érdemrend 

nagymesterének rendelkezése szerint nemcsak a promóció időpontja volt a meghatározott 

gyakorlattól eltérő, hanem az ünnepség ceremoniális rendje is.625 

 A rendi ünnep csak egynapos volt, és január 31-én délelőtt 10 óra körül vette kezdetét 

a Hofburgban. Először Esterházy kancellár előolvasta a rendi esküszöveget a jelölteknek, 

akik letették esküjüket. Ezt követően Mária Terézia nagymester, valamint a kíséretét alkotó 

magyar udvari főméltóságok626 és a rend lovagjai közösen bevonultak a második, avagy 

nagy előszobába, ahova aztán a felvételre váró jelölteket is behívták, akik hármas 

térdhajtással közeledtek a trónon ülő uralkodó felé. Miután a kancellár rövid latin beszédet 

intézett hozzájuk, a rend három osztályának hierarchiája szerint (először a nagy-, majd a 

közép-, végül a kiskeresztesek) a nagymestertől átvehették a szokásos módon a rendi 

kitüntetésüket. Az eseményt természetesen „inkognitóban” a Habsburg-család tagjai, 

külföldi nagykövetek és más udvari előkelőségek is figyelemmel követték. 

                                                 
622 A passaui püspök részvételi lehetőségéről a ceremónián több tervezet is született (köztük): MNL OL P 1058/ 

Általános iratok, 1765. Esterházy kancellár február 2-i és 17-i felterjesztése. 
623 ÖStA HHStA Zeremonialprotokolle Bd. 30. (1765) 52–57.; WD 1765. 02. 02.; PZ 1765. 02. 06.; 

Khevenhüller, Bd. VI. 1917, 80. 
624 WD 1765. 02. 02. 
625 ÖStA HHStA Zeremonialprotokolle Bd. 30. (1765) 55.; MNL OL P 1058. 1. doboz: 1765. Esterházy 

kancellár 1765. 01. 29-én Mária Teréziának írt tervezete 
626 Gróf Grassalkovich Antal, id. gróf Batthyány Ádám, gróf Nádasdy Ferenc, gróf Balassa Ferenc, gróf Pálffy 

Miklós és herceg Esterházy Miklós. 
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 A rend promóció után a nagymester a Retirádéba vonult vissza, ekkor a rend lovagjai 

József római királynál tették tiszteletüket és járultak hozzá kézcsókra. Majd a díszes társaság 

őfelségeivel együtt a nagy udvari kápolnába vonult istentiszteletet hallgatni, ami után 

kivonulással zárult az ünnepség. Az ünnepség fontos részét képező lakoma tehát rendhagyó 

módon elmaradt, sőt az uralkodói család aznap nem is nyilvánosan étkezett. Az udvari 

ünnepnap pedig este Jean Racine Bajazet című tragédiájának, majd pedig a Szemirámisz 

királynő című balettjénak a bemutatásával folytatódott.627 

A rendhagyó rendi ünnep kapcsán fontos megemlékeznünk arról is, hogy a rendtagok 

túlnyomó többségével szemben voltak, akik nem az érdemrend éves promócióján nyertek 

felvételt a rendbe, hanem császárvárosi audienciájuk keretében. Ezen kitüntetések 

hátterében vagy az állhatott, hogy az előléptetésre váró főúr ritkán tartózkodott Bécsben, 

vagy az, hogy az uralkodó az adott főnemest „soron kívül” akarta megjutalmazni, illetve a 

rendalapítás utáni első két évben a magas rangú egyházi személyek kitüntetésére volt ez a 

gyakorlat jellemző. 1765-ben hasonló módon nyert felvételt a rendbe gróf Migazzi Kristóf 

(1714–1803) bécsi érsek, váci püspök, gróf Leopold von Firmian (1708–1783) passaui 

püspök és Batthyány kalocsai érsek is.628 A ceremónia ilyen esetekben sokkal egyszerűbb 

volt mint az éves ünnepi szertartás keretében. Ekkor az uralkodói Retiradéban a rend 

előírásainak betartásával a nagymestertől, sokkal kisebb közönség jelenlétében vehette át a 

jelölt a kitüntetését. 

 

1765. november 5.629 

 Az 1765. évi rendi ünnepségnek már az előző év gyakorlata alapján kellett volna 

végbemennie, azonban I. Ferenc császár augusztusi halála és az utána következő udvari 

gyász a Szent István Rend ceremóniájára is hatással volt. A Szent István-napi ünnepséget 

áthelyezték Szent Imre napjára és ezzel párhuzamosan Mária Terézia a nagymesteri címet is 

átadta fiának, József császárnak.630 Pontosabban a nagymesteri cím formális átadására már 

néhány héttel korábban, október 12-én sor került, amikor a rendi kancellár és a kincstárnok 

                                                 
627 WD 1765. 02. 02. 
628 WD 1765. 02. 23.; WD 1765. 05. 18. 
629 ÖStA HHStA OMeA Zeremonialprotokoll Bd. 30. (1765) 356–362.; a Szent Imre napi ünnepség 

időpontjának a kitűzéséről és a ceremónia megkomponálásáról lásd: MNL OL P 1058/ Általános iratok 1765. 

Esterházy 1765. október 11-i levelét. 
630 A főudvarmester a nagymesteri cím átadásáról 1765 szeptemberében értesítette a rendi kancellárt, amikor 

röviden a fontosabb ceremoniális kívánalmakra is kitért, többek között Batthyány nádortól rövid köszöntő 

beszédet vártak volna, de a nádor októberi halála miatt ez szükségszerűen elmaradt. ÖStA HHStA OMeA 

Ältere Zeremonialakten, Kt. 64. (1764–1765): Ulfeldt és Hatzfeld 1765. szeptember. 30-i levele Esterházy 

kancellárnak. 
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jelenlétében Mária Terézia fiát tette meg a rend élén utódjául és rendi ornátusát is átadta 

neki.631 

 Az 1765. novemberi rendi promóció legfontosabb változtatásai a következők voltak: 

a magyar főméltóság-viselők jelenlétének a hiánya (ami a későbbi években is jellemző volt), 

az Aranygyapjas Renddel való összeegyeztethetőség kifejezésre juttatása, valamint sok 

ponton érezhető volt a gyász miatti egyszerűsítés (például a rendi ornátus vagy a nyilvános 

étkezés elhagyása).632 Az utóbbi szempont miatt a szokásos kétnapos rendi ünnep 1765-ben 

csak november 5-ére korlátozódott. Délelőtt fél tizenegykor, ünnepi gyászruhában és félig 

nyilvános módon adta át az uralkodó a Szent István Rend láncát Ferdinánd főhercegnek 

Esterházy kancellár, Khevenhüller és Salm jelenlétében. Kicsit később az első előszobában 

gyülekezett a szállásmester (Kammer Fourier), a titkos tanácsosok, a kamarások és a rendi 

jelöltek, a tanácsteremben pedig a kancellár, a nemesi testőrsége kapitánya és az érdemrend 

lovagjai várakoztak. Majd a tanácsterembe – ahol a szokásos emelvény és a baldachin is 

fekete posztóval volt borítva – a császár (nagymester) is bevonult egyidejűleg magán viselve 

az Aranygyapjas, a Mária Terézia és a Szent István Rend inszigniáit. Miután a herold az 

előszobából a tanácsterembe áthívta a leendő lovagokat, a kancellár felolvasta a latin 

rendeletet, amely szerint az Aranygyapjas Rend a Szent István Rend mindhárom osztályával 

párhuzamosan hordható. Az 1764. májusi ceremóniához hasonlóan történt az új lovagok 

avatása, amely során kiemelt szimbolikus jelentőséggel bírt, hogy az érdemrend 

nagykereszteseinek a sorába négy633 aranygyapjas lovagot is felvettek. Ez az aktus a két rend 

közötti átjárhatóságot és a rangbeli egyenrangúságot fejezete ki (a későbbi kitüntetési 

gyakorlathoz hasonlóan, ahogy arról már korábban volt szó). Esterházy kancellárnak sikerült 

azt is elérnie, hogy az újonnan felvett hercegi rangú aranygyapjas lovagokra is érvényes 

legyen – az egykori burgund lovagrend hagyományaihoz hasonlóan – az a rangbeli 

                                                 
631 WD 1765. 10. 12. 
632 A tervezett változtatásokról már Esterházy kancellár következő leveléből is értesülhetünk: ÖStA HHStA 

OMeA Ältere Zeremonialakten, Kt. 64. (1764–1765): gróf Esterházy Ferenc 1765. november. 2-i levele a 

főudvarmesternek. 
633 A promóció sorrendje szerint: herceg Josef Wenzel von Liechtenstein tábornagy; herceg Batthyány Károly 

József tábornagy és József főherceg egykori nevelője; gróf Rudolph Joseph von Colloredo-Waldsee birodalmi 

alkancellár és herceg Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg államkancellár. Esterházy kancellár egy levelében 

(MNL OL P 1058/ Általános iratok 1765. Esterházy 1765. október 11-i levele) támogatóan ír az Aranygyapjas- 

és a Szent István Rend közötti átjárhatóság elősegítéséről és ő is Kaunitzot és Colloredót javasolja az érdemrend 

felvételére. A Szent István Rend részéről, pedig Esterházy egy pár nappal később kelt levelében (MNL OL P 

1058/ Általános iratok 1765. Esterházy 1765. október 17-i levele) Hatzfeldet javasolta az arangyapjúval való 

kitüntetésre, amire sor is került, de csak két évvel később 1767-ben. A rendi kancellár ugyanezen leveléből 

arról is értesülhetünk, hogy három hercegi rangú család (Fürstenberg, Lobkowitz és Hohenlohe) is érdeklődött 

nála, hogy famíliáik „elegendő érdemmel” rendelkeznek-e az érdemrendbe való felvételhez. 
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hierarchia, amely alapján a protokolláris elsőbbséget a kitüntetés időpontja határozza meg.634 

Tehát a Szent István Rend ünnepein gróf Hatzfeldet és gróf Esterházyt előkelőbb hely illette 

meg, mint a hercegi rangú Kaunitzot vagy Colloredót. A rend kancellárja azt is 

indítványozta, hogy a Szent István Rend magyar jellege és az ország hagyományai miatt a 

ceremónián jelen lévő birodalmi hercegi családok (mint a Liechtenseinek, 

Schwarzenbergek, vagy az Esterházyak) ne részesüljenek pozitív protokolláris 

megkülönböztetésben a magyar főrendekkel szemben.635 

 Az avatási szertartás után szokásos módon a nagy udvari kápolnában bemutatott 

istentiszteletre került sor. A kápolnába történő be- és kivonulás az elmúlt évi gyakorlathoz 

hasonlóan ment végbe, annyi különbséggel, hogy a nagymester közvetlen kíséretében – nem 

a magyar főméltóságok – hanem a két legidősebb nagykeresztet viselő lovag és a nemesi 

testőrség kapitánya vonultak. Nincs tudomásunk arról, hogy a templomi szertartást Barkóczy 

prímás halála miatt ki mutatta be. 

 Másnap, november 6-án új rendi szertartásra került sor: halotti megemlékező misére 

a két elhunyt nagykeresztes – Barkóczy érsek és Batthyány nádor – lelki üdvéért. A 

megboldogult rendtársak emlékének a tiszteletben tartása az Aranygyapjas és a Mária 

Terézia Rendnél is bevett gyakorlat volt. A Szent István rendi halotti megemlékező miséjén, 

a nagy udvari kápolnában – a nagyobb udvartartás részvétele nélkül – a rendtagokon kívül a 

császár, Ferdinánd főherceg, a bíboros, a pápai nuncius, Khevenhüller főudvarmester és 

Salm főkamarás is jelen volt. 

 A rendi ünnepségre 1766-ban – I. Ferenc császár halálának augusztusi évfordulója 

miatt – november 4–5-én került sor, amely a megszokott módon zajlott, azonban a 

Wienerisches Diarium beszámolója szerint (meg nem nevezett okból, talán az első gyászév 

miatt) az ünnepi lakoma elmaradt (erről a Zeremonialprotokoll nem tesz említést).636 1767-

ben augusztus 19–20-án tartották a Szent István Rend promócióját, míg 1768-ban november 

4–5-én.637 Eddigre már kialakult és megszilárdult az újonnan alapított érdemrend ceremónia- 

és szokásrendje, ez derül ki a Zeremonialprotokoll-bejegyzésekből, valamint a terjedelmük 

is ezt bizonyítja. A kezdeti több tíz oldalas bejegyzéseket felváltották a két-három fóliót 

                                                 
634 MNL OL P 1058/ Általános iratok 1765. Esterházy 1765. október 17-i levele. 
635 MNL OL P 1058/ Általános iratok 1765. Esterházy 1765. október 17-i levele. 
636 A Kökényesi, 2014, 91. oldalon bent maradt hibás információt, amely szerint 1766-ban nem került sor rendi 

ünnepségre itt szeretném korrigálni. A tévedésért elnézést kérek! ÖStA HHStA OMeA Zeremonialprotokolle 

Bd. 31. (1766–1767) 330–336.; WD 1766. 11. 06.; Khevenhüller, VI. 1917, 206. 
637 ÖStA HHSTA OMeA Zeremonialprotokoll Bd. 32. (1767–1768) 190–191.; ÖStA HHStA OMeA 

Zeremonialprotokoll Bd. 32. (1767–1768) 388–390. 
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kitevő leírások, amelyek röviden a ceremónia általános szerkezetét és a specifikus 

eltéréseket ismertetik.  

 

Az érdemrend-alapítás hírértéke és nyilvánossága 

 

 A Szent István Rend alapítóünnepségéről és ceremóniáiról – igen látványos és 

jelentős udvari-állami eseményről lévén szó – nemcsak a levéltári forrásokból 

tájékozódhatunk, hanem a nagyobb nyilvánosságnak szánt forrásokból is, mint a korabeli 

sajtóhírek, az útleírások vagy a képi ábrázolások is. Franz Anton Maulbertschnek (1724–

1796) a bécsi Magyar Udvari Kancellária palotájában és az innsbrucki Hofburgban található, 

kapcsolódó témájú freskóinak jelentőségére Fleischer Gyula, illetve újabban Monika Dachs-

Nickel és Gödölle Mátyás is felhívta a figyelmet.638 A korabeli sajtóban egy ilyen 

nagyszabású politika- és reprezentációtörténeti súllyal bíró esemény komoly hírértékkel 

rendelkezett. A Wienerisches Diarium639 és a Pressburger Zeitung640 mellett – amelyek 

fontos kiegészítő és kontrollforrásai a levéltári feljegyzéseknek – többek között a lipcsei 

kiadású Fortgesetzte Neue Genealogisch-historische Nachrichten641 is részletesen 

beszámolt az új érdemrendről vagy az alapítási ceremóniáról. Az ismert birodalmi 

államjogász Johann Jacob Moser a Versuch des neuesten Europäischen Völker-Rechts című 

művében is hosszasan és igen jól informált módon ír a Szent István Rend ünnepségéről, 

hivatkozott forrása a Frankfurter Mess-Relation volt.642 Az út- és városleírások közül, pedig 

Mathias Fuhrmann az a szerző, aki az egyik legrészletgazdagabb leírást szánta a magyar 

királyi érdemrendnek és a kapcsolódó rendi promóciónak.643 

 A nyomtatott elbeszélő források elismerően írnak a Szent István Rendről, Fuhrmann 

– az Aranygyapjas Rend után – a Habsburg Monarchia második „legvirágzóbb” rendjének 

titulálja. A Neue Genealogisch-historische Nachrichten véleménye szerint a császári-királyi 

udvarban működő rendi közösségek: „Nemcsak az udvar ékességeiként szolgálnak, hanem 

azon szolgálatok megjutalmazásaként is, amelyet a tábornokok és a miniszterek uralkodóik 

                                                 
638 Fleischer, 1933; Dachs-Nickel, 2009; Gödölle, 2014. 
639 WD 1764. 05. 09. 9–14. és 1764. 08. 22. 5. 
640 PZ 1764. 08. 22. és 1764. 08. 25. Anhang 
641 FNGHN 1765, 353-362. 
642 Moser, 1778, 507–528. A kapcsolódó Frankfurter Mess-Relation számot még sajnos nem sikerült 

felkutatnom, mert a konkrét példány egy általam ismert magyarországi, vagy bécsi gyűjteményben sem 

található meg. 
643 Fuhrmann, 1770, 59–74. 
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felé különleges hűséggel végeznek.”644 Majd a cikk folytatásából kiderül, hogy a rend 

legfőbb célja az érdemekért nyújtott nyilvános elismerés kifejezésre juttatása és az 

államérdekét célzó szolgálatok ösztönzése. A hírek, leírások csak kis részben foglalkoznak 

az érdemrend elméleti céljaival, legnagyobb arányban a ceremónia leírását közlik, nagy 

hangsúlyt szánva a rendi ornátus és kereszt jellemzésére, valamint a kitüntetettek névsora is 

túlnyomó részben közlésre kerül. 

 A Szent István Rend ceremóniái Európa bármely udvarához és érdemrendjéhez méltó 

nyilvánosságra és jelentőségre tettek szert. A rend ünnepségeit közelebbről szemügyre véve 

láthattuk, hogy a Szent István Rend nemcsak az alapítás jogcímén vagy a nevében őrizte 

meg a Habsburg Monarchián belüli magyar királyi jellegét, hanem a ceremóniái is ezt 

juttatták kifejezésre. A magyar rendek számára az érdemrend tekintélyét növelte, hogy a 

cseh, vagy az osztrák arisztokraták nem rendelkeztek hasonló, királyi, vagy főhercegi 

jogcímen alapított érdem- vagy lovagrenddel, ennek köszönhetően a magyar főnemesek 

udvari integrációjában különösen fontos szerepet játszott a Szent István Rend. A Magyar 

Királyság és a magyar arisztokrácia reprezentációja, szimbolikus jelenléte a Hofburg falai 

között (vagy 1764 augusztusában a pozsonyi várban) figyelemre méltó elismerő gesztusnak 

számított a Habsburgok részéről a natio Hungarica felé, a közös érdekek szimbolikus 

megnyilvánulását ismerhetjük fel benne. Az egyházi és a világi szertartások együttese a 

dinasztia és a társadalmi vezetőréteg szakrális és szimbolikus-hatalmi legitimációját 

jelképezték.645 A nagykeresztesek különösen kitűntetett volta – a legbelső elithez tartozása 

– kifejeződött a magas rangú jelöltek kiválasztásában, kiváltságaikban és a rendi 

promóciókon őket megillető teátrális tiszteletadásban is. Az összehasonlító igényű 

rendtörténeti kutatás következő feladata, amely tovább árnyalhatja a rendi kitüntetés 

elnyerésének a körülményeit, az osztályokba sorolás gyakorlatát és a meritokratikus 

kiválasztás jellegét, a kérelmek és a névsorok – mind kvalitatív, mind kvantitatív 

szempontok alapján és módszerekkel történő – vizsgálata lehet. 

                                                 
644 Sie dienen nicht nur zur Zierde des Hofs, sondern sind auch Belohnungen der Dienste, die Generals und 

Ministers ihren Souverains mit besonderer Treue leisten.” FNGHN 1765, 353. 
645 Az egyházi szertartások uralkodói reprezentációjának szimbolikus jelentőségéről és használatáról: Kovács, 

1979 és Žak, 1982. 
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III./3. Politikai ceremóniák 

 

Amint már a korábbiakban is láthattuk, igen problematikus feladat a különféle udvari 

ceremóniák kategóriánkénti szétbontása, mivel azok az esetek többségében szoros 

átfedésben álltak egymással. Az udvari társadalom és a kormányzott területek szempontjából 

vett legjelentősebb politikai ceremóniának a koronázások tekinthetők, azonban ezek egyfelől 

a téma nagysága, szerteágazósága miatt, másfelől pedig a helyszínválasztások miatt 

(korszakunkban a német-római császár- vagy királykoronázás Frankfurtban, a magyar 

Pozsonyban, a cseh pedig Prágában volt) kívül esnek a vizsgálat határain. Egyedül az alsó-

ausztriai rendek hasonló funkciót betöltő hódolati aktusára (Erbhuldigung) került sor a 

császárvárosban, azonban ezen alkalmak bemutatását külön vizsgálatban szeretnénk 

elvégezni.646 De az inkolátusság elnyerése kétségkívül a kiváló udvari integráció és 

kapcsolati rendszer bizonyítékának tekinthető, amint ezt az 1740. november 22-én 

megtartott hódolás magyar főnemesi inkolátusai is jelzik.647 

 

1. Audienciák 

 

 Az uralkodó és a nemesség közvetlen kapcsolattartása szempontjából az audienciák 

játszották a legfontosabb szerepet, amelyeket általában heti gyakorisággal tartottak, illetve 

fontosabb udvari események alkalmával (uralkodói születésnap, házasságkötés) is 

megrendezésre kerültek. Az audiencia keretében az uralkodó és alattvalója közvetlen 

kapcsolatba kerülhetett, ami mindkét fél érdekét szolgálta. Az uralkodó számára az audiencia 

a ceremoniális gesztusok miatt egyfajta hódolati aktus volt, illetve kifejezésre juttatta 

megkerülhetetlen szerepét az állam irányításában, az alattvaló számára pedig megtisztelő 

lehetőség volt személyesen a koronás fő elé járulni, valamint előléptetésének vagy 

problémás ügyének a hatékonyabb elintézését remélhette tőle. Az audienciák több csoportba 

oszthatók, voltak nyilvános és magán, hivatalos, illetve csoportos audienciák. A fenti 

szempontok (kiváltképp az alattvalókra vonatkozóak) elsősorban a nyilvános és a magán 

audienciákra tekinthetőek helytállónak. 

                                                 
646 A felső-ausztriai rendek hódolati ceremóniáinak részletes elemzését lásd: Otruba, 1990,135–302. 
647 Herceg Esterházy Pál Antal, gróf Esterházy Mikós (a névlista alapján biztosan nem azonosítható, hogy a 

későbbi nagykövetről, vagy Pál Antal öccséről van-e szó), gróf Pálffy Miklós (feltehetőleg a későbbi kancellár, 

országbíró), gróf Pálffy Rudolf, gróf Batthyány Lajos és gróf Batthyány Jenő. Lásd: Erb-Huldigung, 1740, 58–

63. 
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 „Aki [nyilvános] audientiára akar őfelségéhez menni, elsőben is insinuálni kell 

magát vagy az actualis, vagy a substitutus főcamerariusnak, ki is az audientiát sollictáló 

személynek neveit az szolgálatban lévő camerariusnak listában általadja, de azelőtt felséges 

asszonyunknak maga béjelenti, hogy kik sollictálják az audientiát. Meglévén felséges 

asszonyunknál a lista, a rendelt és szokott időn kimégyen és áll az trónusra háttal az asztal 

mellé, és kit-kit név szerint parancsol őfelsége a listából nézvén a szolgálatot tevő 

camerariusnak, hogy megszólítson a bémenésre.”648 Miután behívták az audienciára 

várakozót, hármas spanyol térdhajtással (először a terembe belépve, majd a terem közepén, 

végül a trón előtt) kellett az uralkodó baldachinnal fedett trónusához járulnia.649 Ezt 

követően átadhatta az instanciáját (például kamarási kinevezési kérvényét), kézcsókra 

járulhatott, az uralkodótól és az adott személy rangjától függően rövidebben vagy 

hosszabban szót válthattak, végül hármas térdhajtással kellett távoznia a teremből. A 

Habsburg rezidenciákon nyilvános audienciákat a tanácsteremben, míg magán audienciákat 

(meghívásos alapon) az uralkodói Retiradéban tartották.650 Az udvari térválasztáshoz 

hasonlóan a magán audienciákon a ceremoniális forma is sokkal egyszerűbb volt. Például ha 

egy birodalmi herceg nyilvános (ünnepélyes) audienciára érkezett a császárhoz, akkor a 

rangjának megfelelő reprezentáció szerint kíséretével együtt hatlovas hintóval érkezett a 

Hofburgba, ahol a főudvari marsall fogadta, majd a főkamarás a császári tanácsterembe 

kísérte, ahol feszesen szabályozott ceremoniális forma szerint kommunikálhattak (minden 

kézmozdulatnak és lépésnek fontos szimbolikus tartalma volt).651 Ellenben a magán 

audienciára a herceg csak kétlovas hintóval érkezett, nem fogadta népes kíséret, a 

tanácsteremből a Retiradéba a főkamarás kísérte át, ahol egyszerűbb ceremónia között 

fogadhatta az uralkodó. 

 A magyar főnemesek, ha a császárvárosban jártak, akkor az esetek többségében 

igyekeztek az uralkodónál személyesen is tiszteletüket tenni. Bár ha valaki csak rövidebb 

ideig tartózkodott a városban, akkor ez nem mindig volt könnyű. Például gróf Teleki 

Józseftől (1738–1796) megtudhatjuk: „Voltam Schönbrunnban kedves atyámuram 

őnagyságával, és minthogy audienciám iránt jövő vasárnapig kevés reménységem lehetett, 

az instantiámat őfelségének, melyet camerariusságom iránt akartam béadni 

béküldöttem.”652 Az audienciák az udvari élet megszokott és igen gyakori eseményei voltak, 

                                                 
648 Székely, 2000, 184. 
649 Székely, 2000, 184.; Moser, II. 1761, 559. 
650 Moser, II. 1761, 557. 
651 Moser, II. 1761, 551–552. 
652 Teleki, 2000, 241. 
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így ezekről az udvari hivatalok vagy az újságok nem, vagy csak rendhagyó esetekben tettek 

említést. Annál nagyobb jelentőséggel bírtak ezen alkalmak az adott főurak életében – főként 

akkor, ha nem Bécsben éltek –, így leveleik, naplóik szolgáltathatják a legtöbb információt 

az audienciák vagy az udvari élet rendhagyó szokásairól. Gróf Teleki Józseftől 

megtudhatjuk, hogy Mária Terézia Klári húgát az audiencia során még meg is csókolta, tehát 

nem volt minden esetben feltétlenül olyan merev a ceremoniális forma, mint azt 

feltételeznénk, vagy Telekit az uralkodónő már audienciája előtt, egy alkalommal, amikor a 

templomba vonulás közben kezet csókolhatott neki, megismerte.653 Az uralkodónő 

egyébként igyekezett minél jobban számon tartani még a fiatal főnemeseket is, amely 

feltételezést Teleki esete is erősít. 

 A magyar arisztokraták főként katonai ügyekben érkeztek hivatalos audienciára az 

uralkodóhoz. 1718. július 25-én például gróf Batthyány Károly főhadnagyot fogadta az 

uralkodó a Favorita kastélyban hivatalos audiencián, aki pozsareváci béke sikeres 

megkötéséről tett jelentést az udvarnak.654 Ugyan a ceremoniális formáról nem tájékoztatnak 

a források (valószínűleg a szokott séma szerint zajlott le), azonban megtudhatjuk, hogy a jó 

hírrel érkező főtisztet két ágyúlövéssel köszöntötték a városba érkezésekor. Arról is tudunk, 

hogy 1742 márciusában gróf Forgách Ferenc (1697–1764) vezérőrnagyot 

(Generalfeldwachtmeister) fogadta az udvar audiencián, majd küldte magyar rendekhez 

tárgyalni a katona-megajánlással kapcsolatban, vagy 1758 márciusában gróf Nádasdy 

Ferenc lovassági tábornok folytatott audiencia keretében megbeszéléseket az udvarral 

mielőtt elutazott Horvátország felé.655 Bevett gyakorlat volt, hogy a magas rangú főurakat 

az udvar Bécsbe érkezésük után és (hosszabb ideig való városban tartózkodásuk esetén) 

elutazásuk előtt is közvetlenül audiencián fogadta. Jellemző volt ez a magyar főpapok és az 

udvar kapcsolatára is, mások mellett gróf Csáky Imrét is fogadta az uralkodó hasonló 

audiencián, amiről még a Wienerisches Diarium is megemlékezett.656 De közvetlenül 

politikai ügyek kapcsán is fogadhatott magyar főrendet az uralkodó, mint 1722 júliusában is 

történt, amikor Illésházy kancellár a diaeta felsőtáblájának az üléséről számolt be VI. 

Károlynak.657 

 A magyar rendek nemcsak személyesen járulhattak az uralkodóhoz audienciára, 

hanem kollektívan is, amelynek során a magyar főnemesek a natio Hungaricát reprezentálva 

                                                 
653 Teleki, 2000, 242. 
654 ÖStA HHStA HA OMeA Zeremonialprotokolle Bd. 10. (1717–1719) 149. 
655 WD 1742. 03. 03.; WD 1758. 03. 25. 
656 WD 1718. 10. 14.; WD 1720. 05. 01.; WD 1721. 04. 09. 
657 WD 1722. 07. 25. 
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jelentek meg közösen a bécsi udvarban. A Habsburg Monarchia rendjei közül hasonló 

kiváltságot, hasonló gyakorisággal csak az alsó-ausztriai rendek élveztek. A magyar rendek 

kollektív audienciáira általában nagy udvari események részeként került sor, illetve akkor, 

amikor a diaeta is ülésezett, amely az udvari küldöttség tagjait megválasztotta (bizonyos 

esetekben a köznemesek és a polgárok is delegálhattak tagokat). A magyar (fő)rendek 

nemcsak uralkodói házasságkötések és születésnapok során (ezekre még később 

visszatérünk) kaphattak meghívást kollektív audienciára a császárvárosba, hanem politikai 

események kapcsán is, mint a koronázások vagy az országgyűlések megnyitása. Ezen 

események ceremoniális forgatókönyve sok tekintetben hasonlított a diplomáciai 

ceremóniákéra, amelyek leglátványosabb eleme az udvarba való népes kísérettel történő 

bevonulás volt, ami után az uralkodói (majd általában a dinasztia többi tagjánál tett) 

audiencia következett.658 Vizsgált korszakunkból a magyar rendek udvari fogadására került 

sor többek között 1712. február 2-án, amikor az uralkodót szimbolikus gesztussal élve a 

magyar királyi koronázásra invitálták meg;659 1715. június 29-én, amikor a rendek az 

uralkodónak köszönetet mondtak a sikeresen lezárult országgyűlésért;660 1722. július 3-án, 

amikor a delegáció tagjai az uralkodó a pozsonyi diétára meghívták;661 1741. május 27-én, 

amikor a rendek Mária Teréziát mint új uralkodót köszöntötték és a magyar királyi 

koronázásra hívták meg;662 1751. április 27-én, amely során a küldöttek köszönetet mondtak 

az országgyűlés összehívásáért, és meginvitálták rá az uralkodót;663 1760. október 10-én, 

amikor József főherceg esküvője után gratulációjukat adták át a rendek;664 vagy 1742. január 

1-én erdélyi küldöttség járulhatott Mária Terézia elé audienciára,665 ami után gróf Gyulaffy 

László (1699–1754) letehette az erdélyi udvari kancellári esküjét. 

Fontos megjegyeznünk, hogy a magyar főrendek ezen audienciák során igen szép 

számban reprezentálhatták magukat a császárvárosban, sőt 1711 és 1765 között a 

számarányok folyamatos növekedését figyelhetjük meg. 1722 júliusában Csáky érsek 

vezetésével harminc hatlovas hintóval érkeztek a magyar főnemesek az udvarba,666 1741 

                                                 
658 A kora újkori diplomáciai ceremóniákról általánosan lásd: Roosen, 1980, 452–476. 
659 WD 1712. 01. 30. 
660 WD 1715. 07. 02. 
661 WD 1722. 07. 08. 
662 ÖStA HHStA HA OMeA ÄZA Kt. 56. 4. Ulfeldt 1760. 10. 9-én kelt felterjesztésének a csatolmányában 

megtalálható az 1741. május 27-i és az 1751. április 27-i ceremónia-leírás. 
663 WD 1751. 05. 01. 
664 WD 1760. 10. 11. 
665 WD 1742. 01. 06. 
666 Névlista nem áll rendelkezésre, a Wienerisches Diarium főnemesekről ír, de elképzelhető, hogy alacsonyabb 

rendi személyek is voltak a küldöttségben. 
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májusában harmincnégy rendi küldött tizenhét kétlovas hintóval,667 1751-ben negyvenhat 

delegált huszonöt kétlovas hintóval,668 majd 1760 októberében ötven kétlovas hintóval 

képviselhették magukat a magyar rendek Bécsben. Ezen számok a díszes követi bevonulások 

nagyságrendjével vetekednek, amelyek más országok és a szuverén uralkodók hatalmát 

voltak hivatottak reprezentálni, például 1722 áprilisában Girolamo Grimaldi (1674–1733) 

pápai nunciust kamarások és titkos tanácsosok ötvenkilenc hatlovas hintóval kísérték a 

városba,669 1744 májusában a velencei követet hasonló módon harmincnyolc,670 míg 1752 

áprilisában a francia követet harminchét hintóval.671 Tehát a Magyar Királyság 

reprezentációja is a nemzetközi diplomácia mércéjével mérhető színvonalat érhetett el. 

Különbséget mindössze abban fedezhetünk fel, hogy a magyar küldöttségben nemcsak 

főnemesek voltak, illetve a magyar rendek – szemben a követi bevonulás résztvevőivel – 

nem hat-, hanem általában kétlovas (tehát kisebb reprezentációs értékkel bíró) hintóval 

vehettek részt a menetben. 

Vegyük közelebbről szemügyre az 1741. és az 1751. évi ceremóniákat! A magyar rendek 

fogadásának ceremoniális szerkezete mindkét évben igen hasonlóan nézett ki, bár egy 

évtized elmúltával nemcsak a rendi delegáció lett népesebb, hanem a látogatás programja is 

sűrűbb lett. 1741-ben a magyar rendi küldöttség délután öt órakor érkezett a Hofburg belső 

udvarára, ahol a hacsér és a darabont gárda állt díszőrséget, majd Mária Terézia 

lakosztályának második előszobájáig vonultak, amelynek a tanácsterem felé nyíló ajtajában 

a főkamarás várta őket. A delegáció hármas spanyol térdhajtással léphetett be, ahol Mária 

Terézia egylépcsős emelvényen álló trónusán foglalt helyet – amely a császárnéi 

reprezentáció hiányát is kifejezésre juttatta, mivel aszerint három lépcsős emelvény illette 

volna meg. A küldöttség nevében gróf Erdődy Gábor Antal egri püspök intézett latin nyelvű 

szónoklatot az uralkodónőhöz, amely szerint a magyar rendek egyhangú akarata volt a 

                                                 
667 Közülük tizenegy mágnás volt jelen: gróf Erdődy Gábor Antal egri püspök, gróf Esterházy Ferenc királyi 

főlovászmester, gróf Csáky Miklós erdélyi püspök, gróf Csáky György szepesi főispán, gróf Serényi Farkas 

gömöri főispán, gróf Zichy Ferenc novi címzetes püspök, gróf Forgách Ferenc nógrádi főispán, gróf Erdődy 

László, gróf Patachich Lajos, báró Ghillányi János tábornok, bráró Perényi (keresztnév nincs megadva). Rajtuk 

kívül még a királyi ítélőtábla, a horvát, dalmát és szlavón területek, az egyházi rend, a vármegyék és a városok 

delegáltjai voltak jelen. ÖStA HHStA HA OMeA ÄZA Kt. 56. 4. Fl. 7–10. 
668 Közülük tizenkilenc egyházi és világi főnemes volt: gróf Barkóczy Ferenc egri püspök, gróf Forgách Pál 

nagyváradi püspök, gróf Esterházy Ferenc tárnokmester, gróf Károlyi Ferenc altábornagy, gróf Pálffy Miklós 

királyi főudvarmester, gróf Nádasdy Ferenc altábornagy, gróf Esterházy Ferenc mosoni főispán, gróf Erdődy 

Antal tábornok, gróf Barkóczy Imre szabolcsi főispán, gróf Esterházy József ezredes, gróf Pálffy János udvari 

kamarai tanácsos, gróf Nyáry József, gróf Csáky János, gróf Zichy István, báró Haller Sámuel ezredes, báró 

Amadé László udvari kamarai tanácsos, báró Révai József Helytartótanács tanácsosa, báró Tolvay (keresztnév 

nincs megadva) Hétszemélyes Tábla ülnöke, báró Orczy Lőrinc. WD 1751. 05. 01. 
669 WD 1722 04. 22. függ. 
670 WD 1744. 05. 20. 
671 WD 1752. 04. 19. 
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delegáció Bécsbe küldése, együttérzésüket fejezték ki VI. Károly halála miatt, de egyúttal 

gratuláltak trónra kerüléséhez és József főherceg megszületéséhez is, valamint formálisan 

meginvitálták az országgyűlésre és a koronázásra. Miután a beszédre Mária Terézia latinul 

válaszolt, a küldöttség tagjai kézcsókra járulhattak, majd audienciára mentek az özvegy 

Erzsébet Krisztina császárnéhoz, amely hasonló módon zajlhatott, végül közösen elvonultak 

az udvarból. 1751 áprilisában a rendi küldöttség délelőtt 8 órakor gróf Barkóczy Ferenc egri 

püspök Johannes Gasséban található lakásánál gyülekezett, majd 9 órakor érkeztek meg 

szokásos módon a Hofburg belső udvarába. Az 1741. évi protokollal ellentétben a delegáció 

először Lotaringiai Ferenchez járult audienciára, amire a császár rangbeli elsősége miatt 

kerülhetett sor (1741 tavaszán Ferenc István még formálisan magyar társuralkodó sem volt). 

A császár után (ranghierarchia szerinti sorrendben) Mária Teréziánál, majd József 

trónörökösnél (itt hivatalból Batthyány főudvarmester is jelen volt), utána Károly és Péter 

Lipót főhercegnél, utána Mária Anna, Mária Krisztina és Erzsébet főhercegnőnél, végül 

Anna Sarolta hercegnőnél (a császár húgánál) tett audiencia következett. Az audienciák – az 

uralkodói család tagjai közötti rangkülönbségek szerint, de alapvetően – hasonló módon 

zajlottak. Hármas térdhajtással lépett be és ki a fogadásra kijelölt teremből a küldöttség, 

majd az egri püspök beszéde, végül a kézcsók következett. Barkóczy mindenkihez latinul 

szólt, és mindenkitől latinul kapott választ, kivéve Károly főherceget, akihez magyar 

nyelven beszélt, amelyre ő is magyarul válaszolt, illetve Anna Saroltához olaszul szólt, aki 

arra franciául reagált. Az audiencia után pedig – őfelsége parancsára – ebédre Nádasdy 

kancellár látta vendégül a rendi küldöttség tagjait. 

 

2. A Bécsi Magyar Nemesi Testőrség kapitányának rangja 

 

 Az 1760. szeptember 11-én kiadott kiváltságlevéllel hívta életre Mária Terézia a 

Bécsi Magyar Nemesi Testőrséget.672 Két héttel később (szeptember 28-án) Pozsonyban 

fényes külsőségek között az ünnepélyes felavatásra és az eskütételre is sor került. Ezzel új, 

illusztris udvari intézmény jött létre, amelynek egyik fő célja a magyarok jelenlétének a 

növelése volt a császárvárosi udvarban. Fontos hangsúlyoznunk, hogy korszakunkban a 

magyar rendeken kívül a Habsburg Monarchia rendjei közül egy sem rendelkezett önálló, 

„nemzetiségi” elv szerint szervezett testőrgárdával, később 1781-ben a feloszlatott 

Lengyelország integrálása miatt a galíciaiak kaptak negyven főből álló testőralakulatot (k. k. 

                                                 
672 A testőrség történetéről bővebben: Illéssy, 1895, 367–394.; 522–546.; Hellenbronth, 1940/b 11–19.; K. 

László, 1940, 30–54.; Ságvári, 2010, 6–15.; Soós, 2010, 7–8.; Urrisk-Obertyński, 2004, 57–94. 
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Galizischen adeligen Leibgarde).673 A magyar királyi jogcímen alapított és kizárólag 

magyar nemesekből álló testőrség udvari megbecsültsége és tekintélye nemcsak a 

testőröknek szólt, hanem az egész natio Hungaricának. Ennek megfelelően a testőrgárda 

vezetőjének a rangja, ceremoniális kiváltságai sem csak a kapitányi címet viselő arisztokrata 

megbecsültségét juttatta kifejezésre, hanem a magyar rendek tekintélyét, ezért tartjuk 

politikailag (a politika kultúrtörténete szempontjából) relevánsnak a testőrség és a 

testőrkapitány reprezentációjának a vizsgálatát. 

Nem könnyű feladat egy új intézményt beilleszteni a kényes protokolláris elvek 

szerint működő udvar rendszerébe. Ebben a korban a rang kifejezésre juttatása a család, a 

hivatal vagy az egyén reprezentációja komplex kihívásnak számított, finom 

értékkülönbségeket kellett láthatóvá tenni. A kora újkor elején a kis létszámú 

testőrgárdáknak elsősorban védelmi funkciójuk volt, de az idő előre haladtával a 

reprezentációs szerep is egyre fontosabb lett, ami az udvartartások bővülésével 

párhuzamosan a gárdák megsokszorozódásához és létszámnövekedéséhez vezetett. E 

folyamatnak és a szolgálat presztízsemelkedésének köszönhetően a nemesek is egyre 

szívesebben vállaltak – a rangjuknak megfelelő szinteken – testőri szolgálatot. Bécsben az 

első nemesi testőrgárda a magyar nemesi testőrség volt (míg II. Ágost lengyel király, szász 

választófejedelem udvarában már 1703-ban szolgált százhúsz fiatal nemesből álló gárda).674 

Nem volt egyszerű a különböző testőrségek feladatait és jogait közös nevezőre hozni: többek 

között meg kellett határozni a gárdisták (és a különböző rendfokozatú tisztjeik) pontos helyét 

a katonai és az udvari hierarchiában, a fizetéseket össze kellett hangolni, a ceremoniális 

funkciók is pontosításra szorultak, a testőrök és a tisztjeik számáról is rendelkezni kellet. 

Miként lehet meghatározni a testőrségek közötti rangkülönbségeket? Moser 

megoldási javaslata erre a következő: „A gárdák egymás közötti rangját a következő 

szabályban határozták meg: amelyik gárda a legbelső szobában látja el a testőri szolgálatot, 

és amelyik nyilvános menetekben a hintó vagy egyáltalán az uralkodó személye melletti jobb 

oldalon masírozhat, az viseli a rangelsőséget az összes többi előtt.”675 A térhierarchia elve 

szerint a magyar testőrök igen előkelő helyet foglaltak el az udvari „ranglétrán”, mivel a 

hacsérok és a svájci gárdisták az uralkodói előszobák egyikébe sem, az Arciér és a darabont 

testőrök a lovagterembe, viszont a magyar testőrök egészen a második uralkodói előszobáig 

                                                 
673 A gárda történetéről bővebben lásd: Gestrich, 2013. 
674 Moser, I. 1754, 231. 
675 „Der Rang der Garden unter einander läßt sich in diser Regel fest setzen: Welche Leib-Wacht die innerste 

Zimmer bewacht und bey solennen Aufzügen zu nächst zur Rechten des Wagens oder überhaupt der Person 

des Regentens marschirt, hat den Rang über alle andere.” Moser, I. 1754, 256. 
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bebocsátást nyerhettek.676 Sőt, a magyar nemesi testőrség létszámát tekintve is igen 

megbecsült helyen állt a császárvárosi gárdák között, mivel – a tiszteken és a kisegítő 

személyzeten kívüli – 120 fős létszámát az 1760-as években egyedül csak a svájci gárda 

előzte meg 141 fővel, a hacsérok 54, a császári Arciér 50, a királyi Arciér-testőrség 30, a 

darabontok 40 fős állománnyal rendelkeztek, azonban a gárdák létszáma folyamatosan 

változott (később a magyar testőrség állománya is csökkent).677 

 A testőrségek megbecsültségét mutatja, hogy az első számú reprezentánsuk, a 

kapitány milyen rangbeli és protokolláris kiváltságokban részesült, amely privilégiumok 

determinálták a kapitány személyének a kiválasztását is. A többi udvari gárdához hasonlóan 

a magyar nemesi testőrség kapitányi címe is magas udvari tisztségnek minősült, amelyet 

csak neves arisztokraták tölthettek be. „A testőrségek vezetői és parancsnokai igen magas 

rangot viselnek: a császári, a királyi és a választófejedelmi udvarokban ez a méltóság a 

hercegek, grófok vagy megbecsült tábornokok osztályrésze, amely egyidejűleg más magas 

katonai hivatalokkal is hordható.”678 A magyar testőrgárda parancsnoka a katonai 

hierarchiában altábornagyi rangnak minősült, bírói jogkörrel rendelkezett a testőrség felett, 

illetve Magyarország zászlósura volt. A kapitány eskütételének a módja igen igen 

ünnepélyes módon zajlott, amely komoly nézeteltéréseket eredményezett, Ulfeldt 

főudvarmester nem is könnyen adta hozzá a belegyezését.679 A gárda parancsnoka abban a 

megtiszteltetésben részesült, hogy a császári-királyi pár jelenlétében karddal az oldalán 

tehette le az esküjét. Ez a gesztus különleges megtiszteltetésnek számított, mivel csak a négy 

udvari főméltóság (főudvarmester, főkamarás, főudvari marsall és a főistállómester) 

részesült abban a kegyben, hogy közvetlenül az uralkodópár előtt esküdhetett, míg a legtöbb 

udvari hivatalnok (köztük a darabont- és a hacsér gárda kapitányai is) a főudvarmester előtt 

tehették le az esküjüket. Itt érdemes megjegyezni például, hogy a VI. Károly regnálása alatt 

(és feltehetőleg már korábban is) a magyar udvari kancellárok is csak a főudvarmester előtt 

tették le hivatali esküjüket, azonban Mária Terézia trónra lépése után már mindez az 

uralkodó jelenlétében történt, ami a hivatal presztízsének emelkedésével magyarázható.680 

                                                 
676 HL A királyi magyar nemesi testőrség iratai: 1760. 1/1. 11.; Pangerl, 2007, 272. 
677 Staatskalender, 1765. 
678 „Die Häupter und Commendanten der Leib-Garden bekleiden einen sehr hohen Rang; An dem 

Kayserlichen, Königlichen und Chur-Höfen wird dise Würde Fürsten, Grafen oder hochverdienten Generals 

zu Theil, welche zugleich andere hohe Kriegs-Aemter mit versehen.” Moser, I. 1754, 251. 
679 Az eskütétel kapcsolódó ceremoniális elemeiről bővebben: Illéssy 1895, 535–536. 
680 Gróf Esterházy Imre kancellári eskütételét lásd: ÖStA HHStA OMeA Zeremonialprotokolle Bd. 13. (1725–

1727) 34.; gróf Batthyány Lajos eskütétele: ÖStA HHStA OMeA Zeremonialprotokolle Bd. 15. (1732–1734) 

197.; gróf Nádasdy Lipót eskütétele: ÖStA HHStA OMeA Zeremonialprotokolle Bd. 20. (1745–1746) 476-

479.; gróf Pálffy Miklós eskütétele: ÖStA HHStA OMeA Zeremonialprotokolle Bd. 26. (1757–1758) 185-
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A többi testőrparancsnok is karddal az oldalán esküdhetett, de csak a főudvarmester előtt, 

míg az uralkodópár jelenlétében ez a kiváltság csak a tábornokokat, az Aranygyapjas, a 

Német és a Máltai Lovagrend tagjait illette meg. 

A ceremónia tényleges menete pedig igen hasonlított a titkos tanácsosi eskületételre: 

miután a pozícióval járó jogokat és kötelességeket (Juranda) az Államkancellária titkára 

(Referendarius), majd az esküszöveget (Jurament) az államkancellár (Staatskanzler) 

felolvasta a leendő kapitány őfelségeik és a főudvarmester jelenlétében tehette le az 

esküjét.681 A 18. században csak a Pálffy, a Károlyi és a legtöbb esetben az Esterházy család 

fiai kaphatták meg ezt a kitüntető pozíciót.682 Az alapítás utáni első két évben gróf Pálffy 

Lipót tábornagy, főkamarás volt a testőrség parancsnoka, majd halálát követően szintén csak 

két évig gróf Esterházy Miklós egykori pétervári követ állt a testőrgárda élén. Őt követően 

herceg Esterházy „Fényes” Miklós volt a testőrkapitány, akit 1764 decemberében iktattak 

be pozíciójába, miután hazatért frankfurti királykoronázásról (amelyen mint a cseh királyság 

választójogú követe vett részt).683 

A Főudvarmesteri Hivatal számára komoly ceremoniális problémát jelentett a 

testőrparancsnokok helyének meghatározása a különféle udvari ceremóniákon, főképpen az 

udvari lakomák során, amelyek (pontosabban a magyar királyi koronázások után 

megrendezésre kerülő lakomák) jelentőségére már Pálffy Géza is felhívta a figyelmet.684 

1765-ben császári jóváhagyással jelölték ki az udvari főtisztségviselők helyét az étkezési 

ceremóniákon, amely döntést három lehetséges ceremóniatervezet előzött meg (a „C” került 

elfogadásra).685 A 12. függelékben található ábrák és a hozzájuk tartozó jelmagyarázatok 

pontosan kijelölték a résztvevők rangjának megfelelő helyet – a császártól a 

testőrparancsnokokon át a főhercegek nevelőiig − az asztal körül. A „B” és a „C” ábra a 

testőrkapitányok számára (egymáshoz viszonyítva) hasonló tekintélyű helyet jelöl ki, 

ellenben az „A” vázlattal, amelyen a darabontgárda kapitánya később elfogadott 

pozíciójához képest elkelőbb helyen szerepelt. A testőrkapitányok közül az Arciér gárda 

parancsnoka szerepel a legelőkelőbb helyen (a birodalmi ceremónia miatt), majd 

                                                 
187.; gróf Esterházy Ferenc eskütétele: ÖStA HHStA OMeA Zeremonialprotokolle Bd. 28. (1761–1762) 430–

433. 
681 Gróf Pálffy Lipót eskütételéről lásd: ÖStA HHStA OMeA Zeremonialprotokolle Bd. 27. (1759–1760) 296.; 

gróf Esterházy Miklós eskütételéről: ÖStA HHStA OMeA Zeremonialprotokolle Bd. 28. (1761–1762) 380–

382. 
682 Hellenbronth, 1940/a, 55. 
683 Dávid–Fatsar, 2004, 83–103. 
684 Pálffy, 2004, 1005–1101. 
685 ÖStA HHStA HA OMeA ÄZ Kt. 69. Fasc. 6. 3. főudvarmesteri felterjesztés, vagy a testőrkapitánynak szóló 

rendelet megtalálható: HL A királyi magyar nemesi testőrség iratai: 1764. 6/5. 



165 

 

szimmetrikusan a magyar és a darabonttestőrség kapitánya kap helyet (a magyar kapitány 

kicsit előkelőbb helyen szerepel a darabontnál, mivel jobb oldalon és közelebb állhat a 

császári-királyi párhoz). A főudvarmesteri rendelet fontos mérföldkőnek tekinthető a 

testőrkapitányok (és ezáltal a testőrségek) közötti rangkülönbségek és protokolláris 

hiányosságok rendezésében. A rendszer megszilárdulását figyelhetjük meg, ahogy a 

„gépezet fogaskerekei” a helyükre kerülnek, ezt mutatja a különböző feladatok leosztása is. 

A birodalmi hűbér átadásánál csak az Arciér-gárda teljesíthet szolgálatot, míg az 1764-ben 

alapított Szent István Rend ünnepségein csak a magyar nemesi testőrség.686 A rangviták 

elkerülése végett (még 1764-ben) uralkodói jóváhagyással úgy határozott a Főudvarmesteri 

Hivatal – hogy az Arciér-gárda római császári jogcíme, míg a magyar nemesi testőrség 

magyar királyi jogcíme miatt – általánosan az Arciér -gárdát illeti az elsőbbség.687 Ez a 

rendelkezés nem kisebbítette a bécsi magyar testőrség fényét, mert már az alapítás során gróf 

Pálffy Miklós kancellár is úgy számolt a testőrgárda felállításáról szóló tervezetében, hogy 

a magyar udvari-katonai alakulat rangban maga elé engedi a már meglévő testőrségeket.688 

Bár mint láthattuk valójában csak az Arciér-testőrség és kapitánya előzte meg rangban a 

magyar nemesi gárdát és annak parancsnokát. 

  

                                                 
686 HL A királyi magyar nemesi testőrség iratai: 1765. 6/8. és 6/12. 

1765. december 16-a után a birodalmi hűbér átadásánál (és a hozzá kapcsolódó ceremóniákon, mint az udvari 

lakoma) csak az Arciér gárda teljesíthet szolgálatot, így a csatolt forrástervezet (12. függelék) is ekkortól 

részben érvényét veszítette, de a gárdaparancsnokok elhelyezkedését tekintve a precedens elveken alapuló 

(nyilvános udvari étkezéseket is érintő) Zeremonialprotokoll nem avult el. A későbbiekben kevés nyilvános 

étkezésen vett részt egyidejűleg az Arciér gárda, a darabont testőrség és a magyar nemesi testőrség kapitánya, 

de elvétve előfordult például 1767. április 3-án, a cseh hűbérbirtok adományozást követő nyilvános étkezésen 

(bár a helye ugyan fenn volt tartva, de Esterházy kapitány személyesen nem tudott jelen lenni). Bővebben lásd: 

ÖStA HHStA OMeA Zeremonialprotokolle. Bd. 32. (1767–1768) 43–44. Vagy 1770-ben az újévi nyilvános 

étkezésen, amelyen a testőrkapitányok helye is a megadott sémával megegyező módon lett kialakítva. (Lásd 

bővebben: ÖStA HHSTA OMeA Zeremonialprotokolle. Bd. 33. (1769–1770) 75.) 
687 HL A királyi magyar nemesi testőrség iratai: 1764. 5/17. 
688 Illéssy, 1895, 379. 
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III./4. A dinasztia családi ünnepei 
 

Abban a korban, amelyben úgy tartották, hogy a Francia Királyság szimbolikus 

központja Versailles – azon belül is a király hálószobája –, amikor számos szerző hosszasan 

értekezett arról, miként kell egy uralkodó reggeli felkelési ceremóniáját megkomponálni, 

nem meglepő, hogy a regnáló dinasztiák családi ünnepei egész országra, birodalomra szóló 

örömünnepek voltak. Az uralkodók sosem magánemberek, hanem egy ország, vagy 

birodalom első számú reprezentánsai, így születésnapjaik, házasságkötésük vagy haláluk és 

a hozzájuk kapcsolódó szertartások sosem (19. század utáni) polgári intimitásba burkolózó 

események, hanem az egész társadalmat érintő, sőt korszakunkban még a nemzetközi 

közvéleményt is foglalkoztató látványosságok voltak. Rohr a fiatal udvari nemeseknek ezen 

ünnepségeken való részvétel fontosságát azzal indokolja, hogy ilyenkor a vendégek könnyen 

az uralkodó vagy az uralkodócsalád kegyeibe férkőzhetnek.689 Több mint ötven évnyi 

Habsburg családi ünnepség feldolgozására a jelen disszertáció nem vállalkozhat, azonban 

szeretnénk tételesen a kapcsolódó ünnepeket röviden bemutatni, és a magyar főrendek 

részvételét az ünnepségeken tendenciálisan áttekinteni. 

 

1. Születés, keresztelés 

 

A dinasztia fennmaradását és a kormányzati rendszer kontinuitását biztosító főhercegek 

és főhercegnők világra jöttét a Habsburg udvarban nyilvánvaló módon nagy örömmel és 

fényes külsőségekkel fogadták. „[A császárvárosban] A fejedelmi hitves szülése után, az 

uralkodói rezidencián hamar elsütik az ágyukat. A születést nemcsak a jelen lévő követekkel 

és rezidensekkel közlik szóban, hanem írásban az idegen hatalmaknak és államoknak is hírül 

adják, különösen azoknak, amelyekkel szövetségben állnak, és ezek az értesítések már régóta 

szokásban vannak.”690 1762. március 20-án megszületett József főherceg és Pármai Izabella 

első gyermeke, Mária Terézia. A városban tartózkodó gróf Teleki József röviden a 

következőképpen emlékezett meg az eseményről a naplójában: „Józsefnek lánya születik, 

                                                 
689 „Nöthiger ist es, wenn er, ohne sich unglücklich zu machen, bey Fürstlichen Festivitäten, Nahmens-Tägen, 

Geburts-Tägen, u. s. w. der Herrschafft zu Ehren solenne Depensen machet, als wodurch er sich in besondere 

Gunst setzen kan.” Rohr, 1728, 208. 
690 „Nach der glücklichen Entbindung der Hoch-Fürstlichen Gemahlin, werden in der Fürstlichen Residenz 

alsbald die Stücken abgefeuert. Die Geburt wird nicht allein den gegenwärtigen frembden Gesandten und 

Residenten mündlich, sondern auch den frembden Puissancen und Staaten, absonderlich denen, mit welchen 

sie in Allience stehen, schrifftlich notificirt, und sind diese Notificationen von langen Zeiten her in Gebrauch 

gewesen.” Rohr, 1729, 171. 
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először azt hitték, hogy fiú. Aznap estve gróf Botthyányinál [Batthyány Károlynál] voltam, 

hová a császár csakhamar azután odajöve játszódni, melynek alkalmatosságával meg is 

csókoltuk a kezit egynéhányan, akik ott voltunk. [Majd másnap] Nagy gála volt az udvarnál 

az új hercegné születésére nézve, kit ugyan ma reggel meg is kereszteltek, az első neve 

Terézia. A pápa követje vitte véghez a funkciót. Azután künn ebédeltek őfelségéék. A gála 

három napra invidáltatott.”691 

Az öröm és a reprezentáció annál nagyobb volt minél korábbi császári-királyi utód 

születéséről volt szó, tehát az egészséges elsőszülöttek, kiváltképp ha fiúk voltak, kapták a 

legnagyobb figyelmet. Így 1716 áprilisában igen nagy várakozással és császári 

trónörököshöz méltó körülmények között fogadták VI. Károly és Erzsébet Krisztina első 

gyermekét, Lipót (János) főherceget.692 Az örömöt minden bizonnyal növelte a fiú utód 

világra jötte, mivel Károly bátyjának, József császárnak csak lányai születtek (pontosabban 

fia, Lipót József az egyéves kort sem élhette meg). Ekkor még senki sem sejthette, hogy az 

újszülött pár hónap alatt hasonló nevű unokatestvérének a sorsára fog jutni. 1716. április 13-

án, húsvét hétfőn Bécs minden templomában szentségimádást tartottak a császárné sikeres 

szüléséért felajánlva. A császári nagyapa nevét viselő újszülött még aznap, este 8 óra tájban 

világra is jött. Ekkor megszólaltak a harangok, a harsonák és örömlövéseket693 adtak le 

hirdetve az egészséges Habsburg utód megszületését. 

Már a születés aktusa – az udvari hagyományoknak megfelelően – ünnepélyes módon, 

de korlátozott nyilvánosság előtt – előkelő városi és arisztokrata hölgyek (főudvarmesternő, 

vezető udvari hivatalnokok feleségei) jelenlétében – zajlott le. Az utcákon nemesek és városi 

polgárok, a Hofburg falain belül (az első előszobában) pedig az uralkodócsalád tagjai, 

külföldi követek és arisztokraták ünnepeltek. Másnap hálamisét mutatott be az antwerpeni 

püspök, amelyen jelen volt az uralkodópár, Keresztély Ágost prímásérsek, a velencei követ, 

a pápai nuncius és az aranygyapjas lovagok. Este a Hofburg lovagtermében került sor a 

keresztelés szertartására, amelyet hagyományos módon a pápai nuncius végzett el, de rajta 

kívül még huszonkét főrangú egyházi személy is jelen volt (köztük a magyar prímás és a 

prágai érsek is, azonban az összes prelátus nincs megnevezve).694 A keresztapa, V. János 

portugál király – Károly császár fontos szövetségese –, nem volt jelen a szertartáson – ami 

nem volt szokatlan – őt Miksa braunschweig–lüneburgi herceg (I. György angol király 

                                                 
691 Teleki, 2000, 252. 
692 Lünig, II. 1720, 525–530. 
693 Moser információi szerint a „nagy udvarokban” ilyenkor három ágyúlövéssel adták tudtul a népnek a jó 

hírt: Moser, I. 1754, 637. 
694 Lünig, II. 1720, 525–530. 
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öccse) helyettesítette.695 Tizenhat aranygyapjas lovag is részt vett a keresztelőn – beavatásuk 

sorrendje szerint – tizenötödikként gróf Pálffy Miklós nádor is. Azonban még a keresztelés 

előtt a lovagteremben – a korábbi szokásrend számára ismeretlen, de tradícióteremtő 

jelleggel – sor került a főherceg Aranygyapjas Rendbe való felvételére is. A rendalapító Jó 

Fülöp 1433-ban ugyan fiát és későbbi utódját, Merész Károlyt születése után szintén felvette 

a rendi közösségbe, azonban az osztrák Habsburgoknál korábban nem volt hasonló szokás 

életben, amelynek bevezetését egyértelműen – a spanyol örökösödési háború után – a rend 

kettéválása és (az osztrák ág tekintélyének az elismertetése miatti) reprezentációs nyomás 

tette szükségessé.696 

Bécsben még két napig tartott az ünnep, amelynek keretében a városban pénz- és 

ételosztással, a szökőkutak borral való feltöltésével ünnepeltek, valamint az udvarba (ahova 

ilyenkor sokkal könnyebb volt a bejutás) is sorban érkeztek az alacsonyabb és magasabb 

rangú nemesek, hogy gratulációjukat átadhassák, örömüket kifejezhessék az uralkodópárnak 

(aminek a végén rendszerint kézcsókra is járulhattak). Április 15-én a spanyol grandok után 

a Bécsben tartózkodó császári kamarások (negyvenhárman) érkeztek az udvarba 

tiszteletüket tenni, köztük két magyart is találunk: (harmincegyedikként) gróf Esterházy 

Ferencet és (negyvenedikként) gróf Pálffy Jánost (ami meglepő, mivel Pálffy két évvel 

korábban részesült kamarási kinevezésben).697 A nagyobb uralkodói vagy állami 

ünnepeknek (koronázások, név- és születésnapok) gyakran előforduló elemét jelentették a 

különféle kinevezések, előléptetések. 1716. április 15-én kamarási kinevezésre is sor került, 

amelynek jutalmazottjai között olvashatjuk gróf Esterházy Ferenc és gróf Batthyány Lajos 

neveit is.698 

Vizsgált korszakunkban a főhercegi, főhercegnői keresztelők alapvetően hasonló módon 

mentek végbe – leszámítva az Aranygyapjas Rendbe való felvételt, mert az csak az 

elsőszülött fiút illette meg. A Habsburg Monarchia különböző területeinek rendjei nem 

nemzeteik szerint, kollektívan vettek részt az ünnepségen, hanem rangjuknak megfelelően 

mint kamarások, titkos tanácsosok, esetleg aranygyapjas lovagok. Ez alól kivételt képeztek 

az alsó-ausztriai rendek, amelyek kiváltságuk szerint együttesen vehettek részt a 

ceremónián, és a templomba való be-, illetve kivonulásnál a kamarások előtt mehettek 

(utánuk következtek a titkos tanácsosok, követek, majd az uralkodópár), valamint (a 

                                                 
695 Kubiska, 2007, 514.; Stöckelle, 1982, 296. 
696 Stöckelle, 1982, 294–296.; Auer, 2007. 
697 WD 1716. 04. 29. függ. 
698 Staatskalender, 1717. 
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Károlyhoz hűséges, de a bécsi udvarba nehezen integrálódó) spanyol grandok is közösen 

adhatták át gratulációjukat (bár erről Lünig nem is tett említést).699 A magyar nemesek – 

hasonlóan a Német-római Birodalom, a Cseh Királyság, Németalföld vagy bármely osztrák 

tartomány rendjeihez – nem kollektívan vettek részt a keresztelési szertartáson, hanem 

rangjuknak megfelelően, elsősorban saját magukat reprezentálva. Azt talán mondanunk sem 

kell, hogy a magyar nemesek közül nemcsak azok lehettek jelen a ceremónián, akiket név 

szerint megemlítettek, hanem a sokszor meg nem nevezett „gavallérok és miniszterek” 

között vagy a számos jókívánságot átadó látogató között is minden bizonnyal voltak 

magyarok. 

1741 márciusában József főherceg születésénél – többek között – Esterházy hercegné 

(mint főudvarmesternő) is azon szűk udvari hölgytársaság tagja lehetett, amelynek tagjai 

bent lehettek („és tanácsaikkal segíthettek”) Mária Terézia vajúdásánál, azonban ennek a 

gyakorlatnak – egészségügyi okokból – van Swieten hamarosan véget vetett.700 Mária 

Terézia és Lotaringiai Ferenc elsőszülött fiú gyermeke azonban igen nehéz politikai 

helyzetben látott napvilágot – négy hónappal később a bajor csapatok elfoglalták Passaut, 

szeptemberben pedig Linzet is bevették, ami (a hadi kiadások és készültség miatt) nagy 

mértékben megnehezítette a trónörökös méltó fogadását.701 Sőt, a császárvárosban 

megszokott reprezentációt a szülők címeinek a hiánya is megnehezítette, mivel Mária 

Teréziát csak 1741 júniusában koronázták magyar királlyá, Ferenc Istvánt pedig 1745-ben 

császárrá. Azonban a Hofburgban megrendezett keresztelési ceremónián igyekeztek 

mindent a hagyományos protokollnak megfelelően elvégezni – köztük az újszülött 

Aranygyapjas Rendbe való felvételi szertartását is. Ezáltal is demonstrálva az ifjú 

uralkodópár trónjának stabilitását, valamint kifejezésre juttatva az örömöt az egészséges fiú 

megszületése miatt, elvégre is 1685 óta (a későbbi Károly császár óta) nem született olyan 

Habsburg férfi utód, aki nem csecsemőként halt volna meg. Persze a szülők ekkor még csak 

reményüket fejezhették ki azzal kapcsolatban, hogy József a felnőttkort is meg fogja élni. 

A második fiúgyermek világrajötte és méltó fogadása, azonban fényesebb külsőségek 

között történhetett – kompenzálva ezáltal az uralkodócsalád tekintélyét. Károly főherceg 

1745. február 1-jén született meg, ekkor a háború a Habsburgoknak kedvezett: egy héttel 

korábban elhunyt a bajor származású császár, VII. Károly (Albert), és rá egy-két hónapra 

                                                 
699 Lünig, 1720. 526.; WD 1716. 04. 29. függ. 
700 Kubiska, 2007, 495. 
701 Poór, 2006, 57–90. 
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szinte egész Bajorország osztrák fennhatóság alá került.702 Károly főherceg keresztelője a 

bátyjáéhoz főbb vonalakban hasonlóan ment végbe – leszámítva az Aranygyapjas Rendbe 

való felvételt. 

A magyarok jelenléte szempontjából is pozitív változásokat figyelhetünk meg. Gróf 

Esterházy József és gróf Patachich Sándor (1697–1747) mint szolgálatot teljesítő kamarások 

vettek részt Károly főherceg keresztelőjén (sajnos sem József, sem Károly keresztelőjén 

résztvevő kamarások vagy titkos tanácsosok névlistája nem ismert számunkra).703 Mindkét 

főherceg keresztelőjét a pápai nuncius végezte el, azonban – nyilván idős kora és rossz 

egészségi állapota miatt – Esterházy prímás egyik szertartáson sem tudott jelen lenni, de 

1741-ben Erdődy Gábor Antal egri püspök, míg 1745-ben (utóda) Barkóczy Ferenc egri 

püspök és Esterházy Imre nyitrai püspök is gyarapították a prelátusok táborát. 

Nem csak a Hofburg falain belüli ceremónia miatt tűnik az 1745-ös esemény 

fényesebbnek az 1741-esnél, hanem a városi ünnepségek miatt (legalábbis a fennmaradt 

források erről tanúskodnak). Johann Peter von Ghelen (1673–1754) udvari nyomdász és 

könyvkiadó (a Wienerisches Diarium szerkesztője, kiadója) – a Habsburg reprezentáció 

szolgálatában – mindkét főherceg születésének az évében kiadta a bécsi ünnepi építmények 

leírását, valamint a nemesi és polgári házak ablakába, esetleg ajtajára kirakott az újszülöttet 

köszöntő különféle költeményeket és képleírásokat.704 A nagyszabású ünnepségekre a 

főhercegek megszületése utána hat héttel – a gyermekhalandóság legkritikusabbnak tartott 

időszaka után – került sor, a rendelkezésre álló idő pedig lehetővé tette a nemesek, polgárok 

és egyháziak számára az ünnepségre való méltó felkészülést. Míg a József főherceg 

születésekor kiadott kötet több mint háromszáz oldal, addig a hasonló elvek szerint 

szerkesztett 1745-ös kiadvány több mint ötszáz oldal. A kiadványokból egyértelműen 

kitűnik, hogy a császárvárosban élők vagy az aktuálisan ott tartózkodók számára nemcsak 

érdekes beszédtémát, szenzációt jelentett egy főhercegnő vagy főherceg megszületése 

(ahogy erről már Telekinél is olvashattunk), hanem ők maguk is igyekeztek az ünnep fényét 

emelni, aktív résztvevők lenni.  

Az 1741-es kiadványból megtudhatjuk, hogy gróf Batthyány Lajos kancellár,705 gróf 

Koháry András József kamarás, vezérőrnagy,706 illetve mint intézmény a Pázmáneum707 

                                                 
702 Poór, 2006, 171–186. 
703 WD 1745. 02. 10. függ. 
704 Ghelen, 1741; Ghelen, 1745. 
705 Ghelen, 1741, 81–82. 
706 Ghelen, 1741, 116–117. 
707 Ghelen, 1741, 265. 
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készült ünnepi köszöntővel József főherceg tiszteletére. 1745-ös kötetből pedig arról 

értesülhetünk, hogy gróf Gyulaffy László erdélyi kancellár,708 gróf Patachich Sándor Antal 

kancelláriai tanácsos,709 valamint újfent Batthyány kancellár710 bécsi palotáinak ablakaiban 

(vagy kivételes függelékként gróf Csáky Miklós váradi püspök rezidenciáján)711 milyen 

hatalmi reprezentációs értékkel bíró képek és feliratok voltak láthatóak. Az emblematikus 

képi ábrázolások és a hozzájuk tartozó latin és német feliratok a Habsburgok uralmát 

legitimálták és a dinasztia megszakíthatatlanságát éltették. Például 1741-ben Batthyány – 

aki ekkor az Esterházyak Römer Straßen található házában lakott – a neves Antonio Galli de 

Bibiena (1697–1774) színházi mérnökkel készítetett egy 49 láb (Schuhe) hosszú és 60 láb 

széles, 800 lámpával kivilágított építményt, amelynek feliratai a magyar natio nevében 

köszöntötték az újszülött trónörököst. Koháry lakása és a Pázmáneum ablakaiba kihelyezett 

feliratos emblémaképek Mária Terézia örökségének jogosságát hirdették. Gyulaffy 

lakosztályának (amely a ferencesekkel szemben az Aurell-házban volt található) hatodik 

ablakában egy kép volt látható a magyar és az erdélyi címerrel, rajta a Szent Koronával, 

alatta a szöveg pedig: „Diese Crone ist eine grosse Erbschaft”.712 Patachich kilenc ablakának 

képi tematikája a kilenc múzsát felhasználva igyekezett Károly főherceg jövőbeni dicsőségét 

és erényeit kifejezni, például az első képen Klió és Szaturnusz volt látható, akik közül az 

utóbbi Károly leendő nagy tetteit vetette papírra (tehát előrevetítve azt, hogy az ifjú a 

történelemkönyvek lapjain fog szerepelni). Batthyány Ober Schenken Strasse-i lakásánál 

három ünnepi címer volt kihelyezve, amelyek latin és német feliratai Mária Teréziát és 

utódait biztosították a magyarok hűségéről és áldozatkészségéről. Érdemes megjegyezni, 

hogy 1745-ben a három arisztokrata a Szent Korona országainak különböző rendjeit 

képviselte, és ez érvényesült kihelyezett képeik tematikájában is: Gyulaffy az erdélyi, 

Patachich a horvát, Batthyány pedig – az előző kettőt is egyesítő jelleggel – a magyar 

rendeket. 

  

2. Név- és születésnapok 

 

Az uralkodócsalád név- és születésnapi ünnepségei a liturgikus ünnepekhez 

hasonlóan évente ismétlődő fontos ceremoniális alkalmak és mulatságok voltak, amelyeknek 

                                                 
708 Ghelen, 1745, 81–83. 
709 Ghelen, 1745, 153–155. 
710 Ghelen, 1745, 201–203. 
711 Ghelen, 1745, függ. 
712 Ghelen, 1745, 82. 
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az alapja az adott uralkodó (és a vele közeli rokonságban állók) megszületésének vagy 

védőszentjének az ünneplése, személyének dicsőítése és létének, valamint az egész általa 

irányított rendszernek az elismerése, legitimálása. A Habsburg uralkodói reprezentációnak 

is fontos részét jelentették az uralkodók születésnapi és névnapi ünnepei, például Károly 

császár egyik legjellegzetesebb képi ábrázolásán, a göttweigi apátság allegorikus freskóján, 

amelyen az uralkodó mint Apolló van ábrázolva, szintén kivehető mögötte a mérleg égövi 

jegye, amely a császár csillagjegye volt, vagy hasonló módon, az ünnephez kapcsolódva a 

megrendezett operáknak és az alkalmi érméknek is fontos reprezentációs feladatuk volt.713 

De az uralkodók születés-, vagy névnapjai nemcsak jelentős udvari ünnepségek voltak, 

hanem sokszor (szándékoltan) fontos állami események is, például Lotaringiai Ferencet 

névnapján koronázták császárrá vagy a Mária Terézia Rend éves ünnepsége mindig 

egybeesett az uralkodónő névnapjával. 

„Megünnepelték a felséges császári család tagjainak születésnapjait, és névnapjait 

is, amely alkalmakkor azonban a testőrségnek más teendője nem volt, mint hogy a testőrségi 

palotából a Burgba átlovagoljon, és az ünnepelt magas személy elé kézscsókra járuljon. Ez 

azonban az akkori, igen népes császári családban évenkint nagyon sokszor 

megismétlődött.”714 Ahogy Báróczy soraiból is olvashatjuk Mária Terézia igen népes 

családjában gyakran került sor hasonló ünnepségekre, amelyeken a magyar nemesi testőrök 

is rendszeresen részt vettek, azonban már VI. Károly uralkodása alatt is több alkalommal 

igen reprezentatív módon köszönthették a magyar rendek a dinasztia tagjait név- vagy 

születésnapjukon. Fontos hangsúlyoznunk, hogy az udvari kultúrára jellemző hierarchikus 

világ- és társadalomszemléletének megfelelően igen komoly eltéréseket tapasztalhatunk az 

egyes ünnepségek között, tekintettel az ünnepelt személyére, így a reprezentáció szerint más 

jelentősége volt egy főhercegnő, egy trónörökös, az özvegy császárné, vagy az uralkodó 

születés-, illetve névnapjának. Emellett az aktuális bel- és külpolitikai körülmények is 

befolyásolták az ünnep fényét. Például 1762-ben Teleki József a következő észrevételt tette: 

„Nagy gála volt az udvarnál József hercegünk nevenapja lévén, de minthogy a 

braunschweigi öreg hercegné, mostani felséges császárunk anyja egytestvérének halálára 

nézve az udvar gyászban volt, az úri rendek csak fekete bársonyban csinálták a gálát.”715 

VI. Károly uralkodása alatt a név- és születésnapi ünnepségek fényes külsőségek 

között és nagy nyilvánosság előtt mentek végbe. „Ezen mulatságok alkalmával az udvar 

                                                 
713 A kép megtalálható a 15. függelékben, a témáról bővebben lásd: Matsche, 1981. 
714 Báróczy, 1936, 21. 
715 Teleki, 2000, 252. 
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rendszerint igen népes, a belépés minden gavallér és más úriember számára nyitva áll, és 

ilyenkor az este igazán jól és kellemesen telik.”716 Az ünnepi mulatságok csúcspontja sok 

esetben az adott alkalomra írt, általában Metastasio tollából származó, látványos és az 

uralkodói reprezentációt szolgáló operák bemutatása volt.717 A magyarok részvétele 

szempontjából az 1714-es, az 1728-as és az 1729-es évek tekinthetőek kiemelkedően 

fontosnak. Erzsébet Krisztina királyné koronázására 1714. október 18-án került sor 

Pozsonyban, két héttel korábban, október 5-én VI. Károly születésnapján a magyar rendek 

(a prímás, számos püspök és főúr jelenlétében) már a koronázó városban köszönthették az 

uralkodót.718 Két héttel később, november 3-án, az uralkodó névnapjának előestjén 

Keresztély Ágost prímás, Csáky Imre kalocsai érsek, Koháry István országbíró és más rendi 

személyek a császárvárosba utaztak, hogy átadhassák köszöntésüket a magyar natio 

nevében, amit kollektívan meg is tehettek.719 

1728-ban a magyar rendek együttesen köszönthették az uralkodót és feleségét 

névnapjuk alkalmából,720 1729-ben pedig hasonló módon mindkettejüket 

születésnapjukon.721 A köszöntő bizottságot (az aktuálisan ülésező) országgyűlés delegálta, 

vezetője és rétora egy főpap volt, rajta kívül három-négy főnemesből, valamint az ország 

többi rendje (városok, egyháziak, nemesek) képviseletében nyolc küldöttből állt. A 

bizottságot vezető prelátus mind a négy esetben a Bécsben otthonosan mozgó Erdődy Gábor 

Antal egri püspök volt. A főnemesi tagok közül kétszer szerepelt gróf Nádasdy Lipót,722 gróf 

Draskovich János (k. 1660–1733),723 és gróf Esterházy Ferenc (1683–1754),724 valamint egy 

alkalommal gróf Esterházy József,725 gróf Illésházy József,726 gróf Károlyi Sándor,727 gróf 

Zichy Imre (1670–1746),728 gróf Berényi Tamás (1689–1747),729 gróf Csáky Antal (1702–

                                                 
716 „Es ist bey diesen Lustbarkeiten der Hof orderntlich sehr nombreuse, und stehet alsdenn die Entrée einen 

iedweden Cavallier oder andern honnet-homme offen, und passiret man zu solcher Zeit den Abend recht wohl 

und angenehm.” Küchelbecker 1730, 260. 
717 Bagossi, 2001; Huss, 2003, 61.  
718 WD 1714. 10. 05. 
719 WD 1714. 11. 06. 
720 WD 1728. 11. 10.; WD 1728. 11. 24. 
721 WD 1729. 08. 31.; WD 1729. 10. 05. 
722 WD 1728. 11. 10.; WD 1729. 10. 05. 
723 WD 1728. 11. 24.; WD 1729. 08 31. 
724 WD 1729. 08 31.; WD 1729. 10. 05. 
725 WD 1728. 11. 10. 
726 WD 1728. 11. 10. 
727 WD 1728. 11. 24. A köszöntő bizottság névsorát Károlyi Sándor naplója kontrollforrásként is megerősíti: 

Károlyi, I. 1865. 312. 
728 WD 1728. 11. 24 
729 WD 1728. 11. 24 
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1764),730 gróf Erdődy László731 és gróf Koháry András.732 Egyedül a kiváló császárvárosi 

kapcsolatokkal bíró Esterházy és Erdődy család delegálhatott két különböző családtagot az 

uralkodói köszöntésre, a többiek leginkább a magyar politikai életben otthonosan mozgó 

főurak voltak, azonban számukra igen megtisztelő lehetőség volt az udvarban képviselni az 

ország rendjeit. Ugyanez még inkább helytálló az alacsonyabb rangú küldöttekre, a bizottság 

köznemesi tagjai között több olyan feltörekvő személyt is találunk – mint Niczky Ferenc 

(1663–1737),733 Patachich Gábor (későbbi kalocsai érsek),734 Sigray János (1670–1736)735 

vagy Festetics Kristóf (1696–1768) (később Hétszemélyes Tábla bírája, somogyi alispán)736 

–, akiknek családja még az ő életükben vagy egy generációval később a főnemesség köreibe 

küzdötte fel magát. 

Károlyi naplójából megtudhatjuk, hogy november 14-én (tehát csak pár nappal 

Erzsébet Krisztina császárné-királyné névnapja előtt) „Választottunk követül Bécsben”, rá 

két napra (16-án) indult el a küldöttség Pozsonyból Bécsbe és 18-án fogadták őket az 

udvarban.737 A többi alkalomnál is azt figyelhetjük meg, hogy általános gyakorlat volt, hogy 

a magyar rendeket nem az adott születés- vagy névnapi ünnepnapon fogadták, hanem egy 

(vagy akár több) nappal az ünnep előtt. Ennek oka valószínűleg az adott születés- vagy 

névnap ceremoniális telítettségében keresendő, valamint abban, hogy a monarchia többi 

rendje sem köszöntötte az ünnepnapon (sőt tudtunkkal máskor sem) kollektívan az uralkodót 

vagy feleségét, ami sértette volna az ő érdekeiket, kiváltságaikat is. „Az után [a királynéi 

köszöntő után] vacsora előtt felséges urunknak, és az erz-herczeg kisasszonyoknak is 

megcsókolván kezeket, udvaroltunk.”738 Tehát a küldöttség a protokollnak megfelelően az 

ünnepelt után a Habsburg család többi tagjánál is tiszteletét tette, aminek hagyományos, de 

megtisztelő eleme volt a kézcsókra járulás (ami egyszerre jelentett hódolatot és ceremoniális 

kiváltságot).739 A magyar rendek közös köszöntője fontos szimbolikus kiváltságnak 

számított, amely a Wienerisches Diarium részletes beszámolóin keresztül nagy 

nyilvánosságot kapott és széles körben ismertté vált. 

                                                 
730 WD 1729. 08 31. 
731 WD 1729. 10. 05. 
732 WD 1729. 10. 05. 
733 WD 1728. 11. 10. 
734 WD 1728. 11. 24. 
735 WD 1729. 08 31. 
736 WD 1729. 10. 05. 
737 Károlyi, I. 1865. 312. 
738 Károlyi, I. 1865. 313. 
739 Frtötschl, 2007. 
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Mária Terézia regnálása alatt a legfontosabb név- és születésnapi ünnepségek az 

uralkodónő, I. Ferenc császár és József főherceg, trónörökös tiszteletére rendezett 

ünnepségek voltak. Az események kapcsán a ceremónia-leírások, újsághírek rendszeresen 

megemlékeznek a magyar mágnások jelenlétéről is.740 A következőkben Mária Terézia 

születésnapi (május 13.) ünnepségeit vonjuk górcső alá, hogy megvizsgáljuk a magyar 

főnemesek személyes és kollektív jelenlétét az 1741 (mivel 1740 májusában még élt Károly 

császár) és 1765 közötti udvari ünnepségeken. Az ünnep szerkezete általánosan (vagy 

ideálisan, amennyiben a külső körülmények miatt nem kellett egyszerűsíteni) 

következőképpen nézett ki: az uralkodónő délelőtt kilenc-tíz óra körül audienciákat tartott 

(1745 után rendszerint a Schönbrunnban), fogadta a köszöntőbe érkező külföldi követeket, 

a pápai nunciust, valamint a bel- és külföldi arisztokratákat. A meghallgatás általában 

kézcsókkal zárult, amelyre az udvari méltóságok (főudvarmester, főkamarás stb.) is 

jogosultak voltak. Pár órával később (tizenegy óra körül) az ünnepelt az udvari kápolnában 

a főrangú vendégek és a császári-királyi család részvételében misét hallgatott. Utána 

következett az ünnepi lakoma és a nélkülözhetetlen asztali szolgálat (Tafeldienst), délután 

újabb (magán) audienciákra kerülhetett sor (ez főként az aktuálisan az udvarban tartózkodó 

főméltóságoknak szólt, például mint 1745-ben a passaui és a salzburgi érseknek).741 Az este 

folyamán színházi vagy operaelőadásra kerülhetett sor, az ünnepet pedig vacsorával 

egybekötött bál zárta. 

A magyar arisztokraták részvétele, valamint a Magyar Királyság reprezentációjának 

megjelenése Mária Terézia születésnapi ünnepségein az egyes években igen eltérő módon 

figyelhető meg. 1741-ben a magyar főnemesek személyes vagy kollektív jelenlétéről, 

szerepéről nem tesznek említést a források (bár feltételezhető, hogy ennek ellenére többen 

jelen lehettek), azonban a Zeremonialprotokoll-kötet kapcsolódó bejegyzéseiből 

megtudhatjuk, hogy a nemesi apródok, (az udvaron belül szolgálatot teljesítő) darabontok, a 

lakájok (Leib Laquay) magyar ruhában (Hungarische Liberey) teljesítettek szolgálatot, sőt 

az Arciér és a darabont gárda (a bejegyzés szerint) csak azért viselte a szokásos császári 

uniformisát, mivel a magyar ruhájuk még nem készült el.742 Mária Terézia első uralkodói 

születésnapján, így igen nagy szerepet kapott a Magyar Királyság reprezentációja, amire 

                                                 
740 Például I. Ferenc császár 1754. évi születésnapján (WD 1754. 12. 11.) vagy az 1755. és 1756. évi névnapi 

ünnepségein (WD 1755. 10. 08. és WD 1756. 10. 06.) külön résztvevőként említi a bécsi újság a magyar 

főnemeseket. Hasonló módon (többek között) József főherceg 1752. 1754. és 1756. évi névnapi ünnepségein 

(WD 1752. 03. 22.; WD 1754. 03. 20.; WD 1756. 03. 30.) vagy az 1756. évi születésnapi ceremónián (WD 

1756. 03. 17.) is külön résztvevőként lettek feltüntetve a magyar főrendek. 
741 ÖStA HHStA HA OMeA Zeremonialprotokolle Bd. 20. (1745–1746) 130. 
742 ÖStA HHStA HA OMeA Zeremonialprotokolle Bd. 18. (1741–1742) 146–148. 
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egyfelől a magyar rendek jóindulatának megnyerése miatt lehetett szükség, másfelől 1745-

ig a magyar királyi cím volt az uralkodónő legmagasabb titulusa,743 bár a koronázásra csak 

bő hónappal később (június 25-én) került sor. Az 1742. évi születésnapi ünnepségen nincs 

tudomásunk a magyar arisztokraták részvételéről, sem a Magyar Királyság 

reprezentációjának különösebb megnyilvánulásáról, azonban ebben az évben nemcsak a 

háborús viszontagságok miatt volt egyszerűbb az ünnepi ceremónia, hanem mert május 13-

án született meg Mária Krisztina főhercegnő.744 Az 1743. évi születésnapi ünnepség 

középpontjában szintén nem a magyar királyi reprezentáció állt, mivel az udvar a cseh királyi 

koronázás miatt Prágában tartózkodott, amire május 12-én került sor. Azonban érdemes 

megjegyezni, hogy a magyar arisztokraták szép számban képviseltették magukat az 

ünnepen, például az ünnepségen jelen lévő gróf Pálffy Miklóst azon megtisztelő feladattal 

bízták meg, hogy utazzon el a drezdai udvarba és adjon hírt a koronázásról a „rokonoknak”, 

tehát II. Frigyes Ágost szász választófejedelemnek és lengyel királynak, valamint 

feleségének, Mária Jozefának aki, I. József lánya volt.745 1744-ben és 1745-ben az 

uralkodónő születésnapja előtti napokban a magyar katonaság reprezentációjának adott teret 

az udvar. 1744-ben gróf Széchényi Zsigmond (1720–1769) lovas kapitányt (Rittmeister) és 

csapatait, 1745-ben pedig a Koháry dragonyosezred hatvan újoncát fogadta Mária Terézia a 

Schönbrunnban: az uralkodónő minden katonát megajándékozott, Széchényi pedig részt 

vehetett (szemlélőként) a császári-király ebéden, amely gesztusok egyértelműen a magyar 

katonai szerepvállalás nyilvános elismerésének tekinthetőek.746 A következő öt év (1746–

1750) születésnapi ünnepségein nincs tudomásunk róla, hogy a magyar arisztokraták 

fontosabb szerepet játszottak volna, egyedül az 1750. évi ünnepségen mutathatott be 

szentmisét gróf Engl Antal (1702–1777) (indigena) belgrádi püspök.747 

Az 1751. évi születésnapi ceremónia a magyarok jelenléte szempontjából kivételesen 

fontosnak tekinthető, mivel a diaeta és a nádorválasztás miatt az ünnepségre Pozsonyban 

került sor.748 A helyszínből és az alkalomból adódóan a külföldi követek, miniszterek, udvari 

funkcionáriusok és a bécsi érsek mellett nagy számban köszönthették az ünnepeltet magyar 

főurak és előkelő hölgyek, név szerint azonban kevés személyt azonosíthatunk, a 

legfontosabb kivétel Zichy Ferenc győri püspök, aki az ünnepi misét celebrálhatta. Az 

                                                 
743 Mária Terézia titulatúrájáról lásd: Holzmair, 1964. 
744 WD 1742. 05. 16. 
745 Khevenhüller, I. 1907, 149. 
746 WD 1744. 05. 13.; WD 1745. 05. 12. 
747 WD 1750. 05. 16. 
748 WD 1751. 05. 15.; ÖStA HHStA HA OMeA Zeremonialprotokolle Bd. 23. (1751–1752) 175–176. 
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ünnepségen Padányi Bíró Márton (1693–1762) veszprémi püspök is jelen volt, akinek a 

naplójából értesülhetünk róla, hogy Zichy azért mutathatta be az ünnepi szentmisét, mert a 

kalocsai érsek útközben „elrekedt”.749 A ceremónialeírásból megtudhatjuk, hogy a nemesi 

apródok mellett magyar kamarások is magyar ruhában végezhették el a felszolgálást a 

lakoma során. Sajnos azonban arról nem kapunk információt, hogy a német és a magyar 

főurak számára felállított asztaloknál pontosan kik foglalhattak helyet, de Padányitól 

értesülhetünk róla, hogy az összes jelenlévő titkos tanácsos (60 fő) részt vett a lakomán.750 

1752-től a Wienerisches Diarium a vendégek általános bemutatásakor rendszeresen 

külön megemlékezett a születésnapi ünnepségen nagy számban jelenlévő magyar 

mágnásokról is, ami nyilvánvalóan jelentős magyar részvételre utalhat, mivel más 

tartományok, országok rendjeiről külön nem tett említést.751 (1752 előtt az újság általánosan 

számos bel- és külföldi főnemes részvételéről tett csak említést, nem tért ki külön a 

magyarokra.) A császárvárosi lap 1758-ban, 1759-ben, 1761-ben, 1764 és 1765-ben nem 

nevezte meg külön a magyar arisztokratákat mint a vendégsereg önálló tagjait, ennek az oka 

nem tudjuk, hogy a magyar főrendek kisebb arányú ünnepi részévetelében keresendő-e. 

1763-ban még a Zeremonialprotokoll is említést tett a nagyszámban jelen lévő magyar 

arisztokratákról,752 ami főnemesi asztaloknál ülök számában is megmutatkozhatott, mivel 

ebben az évben kiemelkedően sokan, százharmincan ülhettek asztalhoz, ezzel szemben 

1746-ban csak hetven vagy 1749-ben száz főre terítettek (a vendégek személyéről azonban 

nem tájékoztatnak a források).753 A születésnapi ünnepségeknek a magyar arisztokraták 

közül Batthyány Károly mint József főherceg főudvarmestere állandó résztvevője volt, a 

forrásokban Batthyány neve és ceremoniális szerepköre elsősorban az asztali szolgálatnál 

kerül elő, amelynek során – az etikettnek megfelelően a – trónörökös mögött kellett állnia, 

és ha szükség volt rá, akkor bármiben segítenie neki. Rajta kívül még a főpapok játszhattak 

fontos ceremoniális szerepet. 1755-ben Esterházy Imre nyitrai püspök mondta az asztali 

áldást és a kápolnában az oratoriumot, 1759-ben pedig – immáron második alkalommal – 

Zichy püspök celebrálhatta a születésnapon az ünnepi szentmisét.754 

Az 1764. és az 1765. évi ünnepségek kapcsán külön értesülünk a magyar nemesi 

testőrség jelenlétéről. Elképzelhetőnek tartjuk, hogy a testület részvétele miatt nem jelezték 

                                                 
749 Padányi, 1903, 41. 
750 Padányi, 1903, 41. 
751 WD 1752. 05. 17. 
752 ÖStA HHStA HA OMeA Zeremonialprotokolle Bd. 29. (1763–1764) 50. 
753 Khevenhüller, II. 1908, 89.; Khevenhüller, II. 1908, 324–325. 
754 ÖStA HHStA HA OMeA Zeremonialprotokolle Bd. 25. (1755–1756) 119–121.; ÖStA HHStA HA OMeA 

Zeremonialprotokolle Bd. 27. (1759–1760) 75. 
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a magyar főnemesek jelenlétét, mivel a testőrség is kollektívan reprezentálta a magyar 

rendeket. A testőrségek – ahogy feljebb már Báróczynál olvashattuk – abban a kiváltságban 

részesültek, hogy az uralkodói születés- és névnapokon közösen járulhattak az ünnepelthez 

kézcsókra. Mária Terézia születésnapi ünnepségei közül ezt a gyakorlatot először 1764-ben 

figyelhetjük meg, amelyet 1765-ben (és feltehetőleg később is) megismételtek. A 

testőrségek közül először a magyar nemesi testőrgárda járulhatott az ünnepelthez, amelynek 

tagjai a Trautson palotából lovon érkeztek a Hofburgba. Őket kapitányuk vezette, gróf 

Esterházy Miklós, aki díszes magyar ruhát viselt. Utánuk következett hasonló módon (a 

császári, majd a római királyi) Arciér-gárda, a svájci testőrség, majd más udvari 

tisztségviselők, utánuk a nagykövetek, végül a köszöntőbe érkező főnemesek. A darabont és 

a hacsér gárdák nem részesültek abban a kiváltságban, hogy az ünnepelthez kézcsókra 

járulhassanak. A magasabb rangú testőrségek közül fontos kiemelni, hogy igen megtisztelő 

módon a magyar testőrség volt az első, amely az ünnepeltnek kezet csókolhatott, és jelen 

esetben a rang nem a fordított („növekvő”) sorrend szerint volt kiosztva, mivel a császári 

Arciér-testőrök is előbb kaptak bebocsátást, mint a római királyi gárdisták. 

A jelentősebb dinasztikus vagy állami ünnepségeknek (mint a születésnapoknak, 

esküvőknek vagy koronázásoknak) fontos velejárójuk volt az a szertartás, amelynek 

keretében a megjutalmazott főúr valamilyen hivatali előléptetést vagy kitüntetést kapott. 

Mária Terézia 1741 és 1765 közötti születésnapi ünnepségeinek a keretében főnemeseknek 

szóló kollektív promóciót nem találtunk, ezzel szemben néhány évben egy-egy személyt 

érintő előléptetésre került sor, amelynek kitüntetettjei túlnyomó többségükben magyar 

arisztokraták voltak. 1751. május 11-én Pozsonyban Erdődy György aranygyapjas lovag lett 

(bár a kitüntetés inkább szólt a nádorválasztás során alulmaradt jelöltnek),755 1758-ban 

herceg Esterházy Pál Antalt tábornagynak,756 1759-ben Batthyány Józsefet erdélyi 

püspöknek,757 1760-ban Pálffy Jánost (1728–1791) vezérőrnagynak,758 1761-ben pedig 

Barkóczy Ferencet esztergomi érseknek nevezték ki.759 A promóciók hátterében az adott 

főurak és családjuk lojalitásának és meritokratikus szolgálatainak elismerése húzódik meg, 

amit az uralkodói ünneppel egybekötve még nyilvánosabb módon kívánt a kormányzat 

kifejezésre juttatni. A kinevezések a pontos életút és a politikai környezet kontextusában 

                                                 
755 Szijártó, 2010, 133.; Frötschel, 2007, 355. 
756 Khevenhüller, V. 1911, 35. 
757 Khevenhüller, V. 1911, 100. 
758 ÖStA HHStA HA OMeA Zeremonialprotokolle Bd. 27. (1759–1760) 259.; Ő János nádor unokája, Miklós 

és gróf Josepha von Schlick fia, 1728-ban született, felesége gróf Maria Gabriella von Colloredo-Mansfeld, 

1760 és 1784 között testőr alkapitány, majd altábornagy, gyalogezred tulajdonos. Nagy, IX. 1862, 62. 
759 WD 1761. 05. 16. 
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precízen értelmezhetőek, Esterházy előléptetésére még a narratív forrásokról szóló 

fejezetben visszatérünk. 

 

3. Házasságkötés 

 

Az uralkodócsalád valamely tagjának a házasságkötésével két dinasztia és általuk két 

ország lépett szövetségre, mindez korszakunkban szükségszerűen igen fényes körülmények 

és alaposan átgondolt ceremóniarend szerint jöhetett csak létre.760 Már a házasulandó felek 

találkozásának a megszervezése, a menyasszonynak és kíséretének az utazása is igen komoly 

felkészülést és vele együtt anyagi ráfordítást igényelt, például Moser értesülései szerint 

1631-ben Mária spanyol infánsnőnek – III. Ferdinánd császár menyasszonyának – Bécsbe 

utazása hatszázezer dukátba került.761 A nemzetközi jelentőségű eseményeken pedig az adott 

ország arisztokráciáján, világi és egyházi előkelőségein, udvartartásán kívül a különböző 

országok követei, (katolikus udvarok esetén) a pápai nuncius, illetve más magasabb és 

alacsonyabb rangú rendi személyek, sőt az „ünneplő nép” is jelen voltak. 

Sajnos igen keveset tudunk a magyarok részvételéről a kora újkori Habsburg 

esküvőkön, azonban kivételnek számít Lipót császár és Margaréta Terézia spanyol infánsnő 

1666-ban kötött házassága, amelyet – a jelen lévő magyarok szempontjából – 

reprezentációtörténeti megközelítésben Viskolcz Noémi önálló tanulmányban igen alaposan 

körüljárt.762 A részletes tanulmányból megtudhatjuk, hogy a 17. századi Habsburg udvar 

egyik legnagyobb szabású eseményén a magyar arisztokraták (Esterházy Pál, Draskovich 

Miklós és Nádasdy Ferenc), valamint az általuk vezetett magyar katonai csapatok milyen 

jelentős reprezentációs szerepet játszottak. De milyen változásokat érzékelhetünk a magyar 

arisztokraták esküvői jelenléte szempontjából az 1711 és 1765 közötti időszakból? A változó 

tendenciák bemutatását korszakunk két legfontosabb császárvárosi esküvőjének – Mária 

Terézia és Lotaringiai Ferenc (1736), illetve József főherceg és Pármai (Bourbon) Izabella 

(1760) házasságkötésének – a rövid összehasonlító vizsgálata révén kívánjuk felvázolni.763 

A két esküvő hasonlósága, hogy az uralkodó örököse lépett frigyre egy kisebb állam 

uralkodójának fiával/lányával, 1736-ban és 1760-ban is igen alapos előkészületek előzték 

                                                 
760 Rohr, 1729, 132–166.; Vocelka, 2004, 190. 
761 Moser, II. 1761, 541. 
762 Viskolcz, 2010. 
763 Vermählung, 1736; WD 1736. 02. 04.; WD 1736. 02. 11. függ.; Fama, 1736, 154–184.; Seyfart, 1766, 54–
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(1759–1760) 312–317., vagy további összehasonlításként Lipót főherceg és Mária Ludovika hercegnő 

esküvőjéről lásd: Sommer-Mathis, 2011. 
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meg az esküvőket, amelyek alkalomhoz méltó reprezentációval mentek végbe (az 1736-os 

esküvő előzetes számítások szerint közel négyszázezer forintot számlált),764 annak ellenére, 

hogy mindkét ünnep alatt háborúban állt a Habsburg Monarchia (bár a háborús frontok 

mindkét évben inkább Bécsnek látszottak kedvezni). A ceremónia mindkét estben 

leegyszerűsítve a következőképp nézett ki: a vőlegény és a menyasszony népes kíséretével 

együtt vonult be a császárvárosba (ahogy ez az 1760-ban Meytens műhelyében készült képen 

is látszik, lásd 16. függelék), az Augustinerkichében a pápai nuncius összeadta az ifjú párt, 

majd az udvarban és a városban is nagyszabású ünnepségek vették kezdetüket, amelyek még 

három napon át tartottak. 

A magyarok részvétele szempontjából, igen komoly eltéréseket tapasztalhatunk a két 

esküvő között. 1736-ban, Mária Terézia és Ferenc István esküvőjén alig voltak jelen magyar 

arisztokraták, legalábbis ceremoniális feladat igen kevesek számára jutott, sőt az a három 

főnemes, akinek a „funkcionális” (tehát ceremoniális szerepkörrel bíró) részvételéről tudunk 

is igen kérdéses, hogy a kortársak számára mennyire képviselte a magyar rendeket 

(valószínűleg csak igen kis mértékben és inkább az adott arisztokrata család, esetleg az általa 

betöltött magyar tisztség reprezentánsa lehetett). A szertartás magyar résztvevői a következő 

személyek voltak: gróf Serényi Károly Antal, aki Mária Magdolna főhercegnő 

főudvarmestere volt és a főhercegnő kíséretét biztosította az ünnepi menetben, Althann váci 

püspök (aki mint indigena kívül esik a jelen kutatás fókuszán, de ő) mondhatta az ünnepi 

lakoma előtt a benedictust és utána a dei gratiát, valamint rajtuk kívül herceg Esterházyné 

Anna Margit, aki mint Vilma Amália (özvegy) császárné főudvarmesternője a 

csillagkeresztes és az előkelő városi hölgyekkel együtt Mária Terézia kíséretét biztosította 

(illetve hasonló jellegű funkciója volt az egy héttel korábbi eljegyzésnél is). Bár érdemes 

megjegyezni, hogy az esküvő után több fiatal főnemes is kamarási kinevezést kapott, 

azonban a házasságkötés során nekik nem volt ceremoniális feladatuk. Ezzel szemben 1760-

ban, József főherceg és Izabella hercegnő esküvőjén szembeötlően sokkal dominánsabb 

szerepet játszottak a magyar arisztokraták. Bár a legnagyobb személyes megtiszteltetést 

herceg Joseph Wenzel von Liechtenstein kapta, hogy ünnepélyes körülmények között kísérje 

a menyasszonyt a császárvárosba.765 A bécsi ünnepi menet első csoportját az alsó-ausztriai 

rendek alkották (huszonkét fővel és ugyanennyi hintóval), köztük ugyan nem találunk 

magyar inkolátust, azonban a kamarások és a titkos tanácsosok között annál inkább. A 

huszonöt kamarásból csak kettő volt magyar: gróf Károlyi, aki csak Antal (1732–1791) 
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tábornagy, főispán (későbbi testőrkapitány) lehet, mivel a családból csak ő viselt ekkor 

kamarási rangot, valamint gróf Czobor József. A titkos tanácsosok alkották negyvenhat 

kocsival az ünnepi menet legnépesebb táborát, akik között igen szép arányban – tizenhárom 

fő – magyar arisztokratát is azonosíthatunk. Ők (beiktatásuk szerinti rangsorrendben) a 

következők voltak: gróf Batthyány József kalocsai érsek, Thauszy Ferenc zágrábi püspök, 

gróf Esterházy Ferenc (későbbi kancellár), gróf Bethlen Gábor erdélyi kancellár, gróf 

Nádasdy Ferenc tábornagy, gróf Zichy Ferenc győri püspök, gróf Batthyány Ádám, gróf 

Grassalkovich Antal (koronaőr), gróf Barkóczy Ferenc egri püspök, gróf Esterházy Imre 

nyitrai püspök, gróf Pálffy Miklós kancellár, gróf Batthyány Lajos nádor, valamint herceg 

Esterházy Pál Antal. Rajtuk kívül Gróf Erdődy (szül. Batthyány) Antónia mint Izabella 

főudvarmesternője utazott az ifjú párral egy hintóban az ünnepi menetben, ami fontos 

ceremoniális feladatnak és megtiszteltetésnek számított. Valamint az újonnan alapított 

magyar nemesi testőrök és tisztjeik jelenléte révén a magyar natio kollektív reprezentációja 

is kifejezésre jutott az esküvői ceremónián. (Az ünnepi menetben a hacsérgárda, majd a 

magyar testőrség, utána pedig József főherceg dragonyos ezrede következett.) Báróczy 

feljegyzéseiben kissé túlzó módon így emlékezett vissza: „A nép üdvrivalgása épúgy szólt a 

bevonulást tartó fiatal menyasszonynak, mint az őt kísérő pompás magyar testőrségnek.”.766 

A magyar rendek (leginkább a főnemesek) jelenléte, mint láthattuk, a nemesi 

testőrség aktív szereplése mellett is igen jelentősnek tűnik, azonban a magyar jelenlét 

tendenciális erősödése már Mária Terézia trónra lépése utáni években érzékelhetővé vált. 

Például Mária Terézia és Lotaringiai Ferenc regnálása alatti első udvari esküvőn, 1744 

januárjában Mária Anna és Lotaringiai Károly házasságkötésén is pozitív változások 

figyelhetők meg az 1736-os esküvőhöz képest.767 A lakoma előtt Erdődy Gábor Antal egri 

püspök mondta a benedictust, a főhercegnő-menyasszonynál kamarási szolgálatot teljesített 

gróf Esterházy Miklós, gróf Batthyány Ádám pedig követi megbízatást kapott, hogy elvigye 

a jó hírt a lotaringiai Commercy-be, az Augustinerkirche előtti téren pedig magyar nemesi 

hadtest parádézott. 

Az egyre feltűnőbb magyar ünnepi részvétel egyszerre volt az udvar és a magyar 

rendek kívánalma, az előbbié azért, mert lehetőséget biztosított a főnemesek számára a 

személyes és a kollektív reprezentációra, az utóbbiaké azért, mert felismerték ezen 

ceremoniális alkalmak jelentőségét, és arra törekedtek, hogy minél több hasonló ünnepen 

jelenhessenek meg. Erről tanúskodik Pálffy Miklós 1760-ban kelt felterjesztése is, amelyben 
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a kancellár a Főudvarmesteri Hivatalnál érdeklődik a magyar rendek lehetséges esküvői 

privilégiumairól.768 Ezek négy pontba összefoglalva a következőek voltak: 1. a magyar 

rendek, tehát a püspökök, prelátusok, mágnások és a megyék követei, akik az ünnepre a 

császárvárosba érkeznek jogosultak-e (ingyenes) udvari szállásra; 2. miként jelenhetnek meg 

azon rendek az udvarban, akik nem rendelkeznek kamarási, vagy titkos tanácsosi ranggal; 3. 

az esküvőn megjelent vármegyei küldöttek részesülhetnek-e valamilyen fajta 

honoráriumban, illetve a nádor vezetésével kollektívan járulhatnak-e audienciára; 4; a 

magyar rendek megkülönböztetett módon, kollektívan meghívást kaphatnak-e az udvari 

lakomára? 

A magyar rendek pozitív megkülönböztetésének szükségességét a kancellár az 

örökösödési háborúkban mutatott áldozatos szerepvállalásuk elismerése miatt tartotta 

szükségesnek. Ulfeldt főudvarmester ugyan Mária Teréziának szóló beadványában – az 

örökös tartományok rendjeire való tekintettel és a szokásokra hivatkozva – a kéréseket 

egytől egyig elutasította, azonban az uralkodónő jóváhagyta, hogy a magyar rendek 

Leopoldstadtban vagy más elővárosban udvari szállásban részesüljenek, az esküvő alatt a(z 

alacsonyabb rangú) küldöttek (is) bebocsátást nyerjenek az udvarba, valamint hogy a magyar 

küldöttség közösen adja át ajándékát és jókívánságait az ifjú párnak (ami után udvari lakoma 

szemlélője is lehet). A magyar rendek (többek között a nádor és a kancellár jelenlétében) – 

az örökös tartományok rendjeivel azonos napon – október 10-én, az esküvői ünnepség 

harmadik napján járulhattak közösen az ifjú pár elé és adhatták át gratulációjukat. A magyar 

rendi küldöttség (amelynek szószólója Barkóczy egri püspök volt) igen kiterjedt létszámmal 

tehette tiszteletét az udvarban, ugyanis ötven kétlovas hintóval érkezett, a nádor hatlovas 

hintóval (amely jelen esetben birodalmi fejedelmeknek kijáró reprezentációt jelentett) 

vezette a rendi delegációt.769 Az ünnepi menetben ugyan kollektívan nem kaptak helyet a 

magyar küldöttség tagjai – ami a szokásokkal és a többi rend érdekeivel erősen ellenkezett 

is volna –, azonban a magyar natio reprezentációja ennek ellenére is látványosan kifejeződött 

az ünnepségen. A vármegyék meghívásának, és küldötteiknek (sőt egyáltalán jelenlétük 

arányának) a vizsgálata, további kutatás tárgyát képezi, azonban tudjuk, hogy az 1760-as 

esküvőre Győr vármegye Bezerédy Mihály (1728–1797) alispánt és Hermán Józsefet (?–?) 

(gyakorlott megyei szónokot) delegálta.770 

                                                 
768 ÖStA HHStA HA OMeA ÄZ Kt. 53. 9. Chotek 1760. 06. 10-én kelt felterjesztésének csatolmányában 

olvasható. 
769 ÖStA HHStA HA OMeA ÄZ Kt. 56. 4. Ulfeldt 1760. 10. 9-én kelt felterjesztése. 
770 Nagy, 2014, 244. 
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4. Gyász és temetés 

 

„Le roi est mort, vive le roi.” A középkori francia szállóige szemléletesen fejezi ki a 

királyság intézményének lényegi elemét: a megszakíthatatlanság elvét. A középkorban a 

király egy halhatatlan eszményt testesített meg, de a Habsburg uralkodói reprezentáció is  

igen jelentős mértékben építkezett a dinasztikus hagyományokra, az individuális elemeknél 

fontosabb szerepet játszott a család uralmi kontinuitásának a kifejezésre juttatása, az 

egyénnek mint a dinasztia tagjának a bemutatása.771 A történeti folytonosság 

hangsúlyozásával (gondoljunk csak a Hofburg bővítésének tradicionalista elveire!)772 a 

Habsburgok saját uralmukat legitimálták, a családban öröklődő uralkodói erények 

felmutatásával pedig egyfajta biztonságot sugalltak az alattvalóik felé. Az utóbbi gondolat 

például rákerült Károly császár halotti szarkofágjára is.773 

A gyász és fájdalom kifejezésén, a nyilvános búcsúvételen túl ez az elv érvényesült 

az uralkodói temetéseken is, amelyen a kormányzat folytonosságát biztosító utódnak is jelen 

kellett lennie.774 Az uralkodó elvesztése pedig magától értetődő módon sosem csak a 

dinasztiát érintő kérdés volt, hanem az egész országot vagy birodalmat érintő közügy, amely 

a temetési szertartásokon, valamint az ország határain, a szövetséges udvarokra kiterjedő 

gyászban is megmutatkozott. A hazai történettudományban a 16. századi Habsburg 

uralkodói temetések jelentőségére, illetve reprezentációtörténeti magyar vonatkozásaira 

Pálffy Géza hívta fel a figyelmet.775 Kutatásainak köszönhetően képet kaphattunk arról, hogy 

a birodalmi reprezentáció mellett a magyar szimbólumok (királyi inszigniák, zászló, címer) 

és hordozóik milyen fontos szerepet játszottak a császári-királyi temetéseken. 

Másfél évszázad alatt a Habsburg temetési ceremónia és funerális kultúra is 

változásokon ment át. A 18. században már nem volt szokás az államkonglomerátum 

országainak és tartományainak a zászlóit és inszigniáit egyenként körbevinni a temetési 

meneten (pompa funebris), ezt a gyakorlatot már I. József 1711-es temetésén sem 

alkalmazták.776 De ezen kívül milyen módon lehetett még a Magyar Királyságot 

                                                 
771 Kantorowicz, 1957, 273–313. 
772 Lorenz, 1994, 102. 
773 Hawlik-van de Water, 1989, 36. 
774 Az uralkodói temetésekről lásd: Moser, I. 1754, 377–496. 
775 Pálffy, 2008/a, 301–307.; Pálffy, 2008/b; Pálffy, 2008/c. 
776 Lünig, II. 1720, 695–696. 
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reprezentálni a Habsburg temetéseken, valamint a magyar arisztokraták miként tudtak a 

kapcsolódó ceremóniákon megjelenni? 

Az uralkodót halála után bebalzsamozták (a szívet és a beleket eltávolították) és a 

Hofburg fekete kárpitokkal borított lovagtermében ravatalozták fel.777 A fekete ruhába 

öltöztetett testet a terem közepén felállított emelvényen található fekete baldachinos ágyba 

helyezték, amelyet égő gyertyákkal vettek körül, a test köré pedig az uralkodói inszigniákat 

helyezték: a császári koronát, a birodalmi almát és jogart, (Károly esetében) a spanyol 

koronát, az Aranygyapjas Rend láncával együtt (Ferencnél az Aranygyapjas és a Mária 

Terézia Rend láncait), a magyar és a cseh koronát (Ferencnél az előbbi értelemszerűen 

elmaradt), valamint az osztrák főhercegi koronát. Tehát a titulatúrának megfelelően, a 

birodalmi (és spanyol) korona utána, a cseh királyi és az osztrák főhercegi korona előtt kapott 

helyet a legfontosabb magyar inszignia.778 (A külön a temetésre készítetett halotti inszigniák 

pedig később hasonló rendben a temetési menet során az uralkodói szarkofágban is 

megtalálhatóak voltak.) A felravatalozott uralkodó pedig három napon át szabadon 

látogatható volt, amely szintén elősegítette, hogy a gyászoló nép még inkább saját 

halottjának tekintse az elhunytat. 

Báróczy Sándor testőríró így emlékezik vissza a búcsúztatás és a temetés 

ceremóniájára: „Ha az udvarnál haláleset fordult elő, a királyi holttestet felnyitották 

bebalzsamozták, aztán a cs. kir. udvari kápolnában [uralkodók esetében a lovagteremben] 

helyezték közszemlére. Ilyen alkalmakkor két magyar testőr állt díszörséget a ravatal mellett 

éjjel és nappal. […] A temetés napján, amikor a belső részeket a Szent István-templomban 

lévő sírboltba, a szívet pedig az augusztinusokhoz szállították át, a kíséretet két lovas magyar 

testőr alkotta. A temetési menetben, ha a császári család egyik tagját temették, egy magyar 

testőr-dandár, ha pedig magát a császárt, vagy a császárnét temették, az egész magyar 

testőrség kísérte a koporsót a Josephsplatz-tól kezdve egészen a kapucinusok sírkamrájáig, 

ahol a másdod-őrmester várta két gárdistával a halottat és kísérte le a sírkamrába.”779 

A testőrség intézményének életre hívása nagy mértékben növelte a magyarok 

reprezentációját, kollektív jelenlétét a búcsúztató szertartáson és a temetésen is. Mivel 

korábban a magyarok hasonlóan a Habsburg Monarchia többi rendjeihez (leszámítva az alsó-

ausztriai nemeseket) nem kollektívan vehettek részt az uralkodói temetésen, és az annak 

                                                 
777 Hawlik-van de Water, 1989, 79–82.; Hengerer, 2007/b, 378., vagy Károly császár temetéséről lásd: Röhsner, 

2011. 
778 Moser is megerősíti: Moser, I. 1754, 415. I. Ferenc ravataláról készült képet lásd a 17. függelékben. 
779 Báróczy, 1936, 23–24. 
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csúcspontját, leglátványosabb elemét jelentő temetési menetben, hanem mint kamarások, 

titkos tanácsosok, aranygyapjas lovagok esetleg mint udvari funkcionáriusok (mint nemesi 

apródok, udvarhölgyek) vagy mint más kiváltságos testületek tagjai.780 A testőrség 

megalapításával, azonban fontos szimbolikus változtatás történt: a magyar nemesi testőrök 

az Arciér-testőrgárda tagjaival együtt nélkülözhetetlen résztvevői lettek a temetési 

szertartásnak. A gárdistáknak e ceremónián is egyszerre volt védelmi és reprezentációs 

funkciójuk, az előbbire kiváltképp a ravatalozás során volt szükség.781 Báróczy 

elbeszélésével szemben I. Ferenc császárért tartott lovagtermi virrasztáson nem kettő, hanem 

– az Arciér-testőrökhöz hasonlóan – négy gárdista volt jelen, azonban az előkelőbb, a jobb 

oldali hely a Német-római Birodalomhoz kötődő testőröket illette meg.782 Az uralkodó 

szívének Stephansdomba való szállításakor a díszes menetben (hasonló oldalfelosztással) 

négy-négy Arciér és magyar nemesi testőr vonult lovon, a kapucinus templomba való 

menetben pedig hat-hat Arciér és magyar testőr kísérte a szarkofágot jobb és bal oldalról, 

illetve hátulról hat svájci gárdista tartott velük (tehát az utóbbinál előkelőbb helyen vonultak 

a magyar nemesi testőrök, illetve az utóbbi testőrség a ravatalnál sem állhatott díszőrséget). 

Ezen kívül fontos még megjegyezni, hogy a pompa funebris lajstroma külön megjelölte a 

három testőrség kapitányának a helyét (a magyar gárdaparancsnok ekkor herceg Esterházy 

Miklós volt), akik embereik élén (hozzájuk hasonlóan) fekete uniformisban vonultak. 

Az elhunyt uralkodó reprezentációjának magyar vonatkozásai még 

megmutatkozhattak a templomokban felállított alkalmi „halottas építményeken” 

(Trauergersüte, castrum doloris), valamint az elhunytat és életművét magasztaló halotti 

beszédekben (oratio funebris, Trauerrede) is.783 Természetesen a Habsburg uralkodók 

reprezentációjában csak egy meghatározott részt képezhetett a magyar királyi jelleg 

hangsúlyozása: arányban kellett lennie az ország fontosságával és nem sérthette a többi 

területek és rendek érdekeit sem. Például az 1741 januárjában a bécsi városi magisztrátus 

által a Stephansdomban állított castrum doloris VI./III Károlyt mint triumfáló császárt 

ábrázolta, és tematikájának középpontjában katonai diadalai álltak, amelyeket a négy égtáj 

szerint, három-három képpel és hozzájuk tartozó felirattal mutatott be.784 A spanyol, itáliai 

és német földön szerzett háborús győzelmek után a Magyar Királyság területén, az oszmánok 

                                                 
780 De ezen névsorokat sokszor meg sem osztották a nyilvánossággal, sőt gyakran még a Zeremonialprotokoll-

kötetekben sem lettek feltüntetve. 
781 Moser, I. 1754, 411. 
782 WD 1765. 08. 31. 
783 Brix, 1973; Hawlik-van de Water, 1989, 177–178.; Hengerer, 2007/b, 384–388.; Popelka, 1999. 
784 Castri doloris, 1741. 
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felett aratott diadalok (a péterváradi, temesvári és belgrádi csata) kerültek bemutatásra, 

amelyekben az uralkodó a magyarok védelmében dicsőségesen felülkerekedett az 

ellenségen. Érdemes megjegyezni, hogy az oszmánok ellen folytatott háború nemcsak 

Károly magyar uralkodói erényeivel, kötelességeivel vág egybe, hanem az Aranygyapjas 

Rend célkitűzéseivel is, amelynek tagjai (elveik szerint) a kereszténység védelmezői.785 De 

ahogy már többször esett róla szó, a Magyar Királyság hatalmi-politikai súlyának a 

felértékelődése és ennek az uralkodói, udvari reprezentációban való megmutatkozása Mária 

Terézia uralkodása alatt következett be, így a róla szóló halotti beszédeknek is 

megkerülhetetlen részét képezi az uralkodónő és a magyar natio együttműködésének a 

bemutatása (a hősies segítségnyújtástól a királynő hálájáig).786 A 18. századra, kiváltképp 

annak második felére nézve pedig a Habsburg Monarchia minden részén mondott és 

nyomtatott uralkodói halotti beszédek igen széles társadalmi nyilvánosságra tettek szert – 

sokkal népesebb befogadói körhöz jutottak el, mint az uralkodók temetési ceremóniák 

részletei, amelyeket önálló nyomtatványokban a korszakunk vége felé már ki sem adtak. Az 

1765 előtti magyar udvari integráció vizsgálatának azonban e problémakör és kutatási irány 

nem tárgya. 

  

                                                 
785 Matsche, I. 1981, 265. 
786 Kökényesi, 2013/b, 124–125. 
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III./5. Udvari mulatságok és magyar résztvevőik 
 

 A különféle udvari szórakozások, mulatságok az udvari élet és kultúra 

nélkülözhetetlen elemét képezték. Julius Bernard von Rohr a következőképpen indokolja 

meg ezen alkalmak létjogosultságát: „[…] az uralkodók minden cselekedetének egymással 

összhangban kell lennie, miként a magánembereknél is, így a szórakozásuknak is 

fejedelminek kell lennie, és nem lehet mindig a nagy uraknál a mulatságaik miatt jelentkező 

költségeket zokon venni, mint ahogy azt az alattvalóik esetében joggal rosszallni lehetne.”787 

Bár a szerző később hozzáteszi, hogy ezeknek sem szabad egy bizonyos mértéket 

meghaladniuk, mert az isteni és a természetjogi törvények alól az uralkodók sem vonhatják 

ki magukat.788 

 A barokk kor fényes ünnepségei nemcsak az „állami” ceremóniákat foglalták 

magukban, hanem az udvari szórakozásokat is. XIV. Lajos, II. (Erős) Ágost, vagy Lipót 

császár rezidenciáin megrendezett tűzijátékok, operák, vadászatok és más fényűző 

ceremóniák igen költséges és látványos mulatságok voltak, amelyek okkal keltették fel a 

korabeli társadalom, sőt az európai nyilvánosság figyelmét is.789 Nem véletlen, hogy Norbert 

Elias nemesi „domesztikációról” szóló tézisének egyik alapgondolata szerint az udvar „trójai 

falovának” (Jeroen Duindam találó megfogalmazását használva) az egyik legfőbb vonzerejét 

a gazdag fejedelmi mulatságok jelentették.790 A történettudomány a problémakört ma már 

komplexebben szemléli és leginkább a reprezentációtörténet kínálta magyarázó elvekkel 

próbálja értelmezni az udvari kultúra hasonló megnyilvánulásait. Thorsten Veblen a 

„conspicious consumption” kifejezéssel, tehát a szembetűnő vagy jelen esetben inkább 

fényűző fogyasztás fogalmával, az olykor irracionálisnak tűnő fogyasztási szokások 

gyűjtőnevével jelölte meg a felsőbb társadalmi rétegek elkülönülési szándékát és gyakorlatát 

az alattuk lévő társadalmi szintektől.791 Ezt a felismerést a történeti kutatás is bevett módon 

alkalmazza az udvari társadalom költekezéseinek értelmezésére, amely a 18. századi bécsi 

udvari mulatságok interpretálásához is jól alkalmazható szempontnak tűnik. 

                                                 
787 „[…] alle Handlungen, der Regenten so sowl als der Privat-Personen, mit einander harmoniniren müssen, 

so müssen auch ihre Divertissemens Fürstlich seyn, und man kan nicht allezeit die mit einigen Unkosten 

vorgenommene Ergötzlichkeiten, die man bey ihren Unterthanen mit allem Recht zu mißbilligen hätte, einem 

grossen Herrn verdencken.” Rohr, 1729, 732. 
788 Rohr, 1729, 733. 
789 Duindam, 2003, 143–180.; Blanning, 2002, 42–52.; 66–77.; Schumann, 2003, 255–262. 
790 Elias, 2005; Duindam, 1995, 83–84. 
791 Veblen, 2007, 49–69. 
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 VI. Károly fényes udvartartása a barokk reprezentáció elvei szerint működött, ami 

udvarának szórakozási formáira is jellemző volt, sőt még Mária Terézia is 1759-ben (tehát 

a hétéves háború derekán) a következőképpen nyilatkozott: „Látványosságoknak kell 

lenniük, ezek nélkül nem maradhat meg az ember egy ilyen nagy székvárosban.”792 Az udvari 

mulatságoknak pedig a főnemesség nélkülözhetetlen közönsége, résztvevője volt: „Az 

udvarban különleges mulatságok és ünnepségek vannak, amelyeken való részvételt egy fiatal 

gavallérnak nem szabad kihagynia, ekkor láthatja az udvart a legnagyobb pompájában, és 

ilyenkor tanulhat a legtöbbet arról, hogy mit követel meg az udvari modor, főképp ha 

ugyanekkor külföldi fejedelmi uraságok is jelen vannak.”793 A következőkben a vizsgált 

korszakunkban leggyakrabban (évente/szezonálisan) megrendezésre kerülő udvari 

mulatságok reprezentációtörténeti vonatkozásait a magyar arisztokraták jelenléte 

szempontjából vesszük górcső alá. 

 

1. Céllövészet 

 

„ A császár [VI. Károly] szokásos szórakozásai közé tartozik a solymászat, a 

céllövészet és a vadászat. Gyakran dél után szokott vadászni, összköltsége három ezer 

forintot is kitesz, és még további több ezer tallér, ha postalovakra is szüksége van.”794 

Tudhatjuk meg Johann Georg Keyßler (1693–1743) német polihisztor utazótól. A vadászat 

az európai kultúrkörben hagyományosan az egyik legfontosabb (fő)nemesi, fejedelmi 

szórakozásnak számított, amely csak a felső társadalmi rétegek férfi tagjai számára volt 

elérhető. Az ügyességet, erőt és kitartást igénylő tevékenység a (lovagi-)nemesi rend 

erényeit szimbolizálta, békeidőben is kifejezésre juttatva a hadi, katonai dicsőség látszatát. 

A Habsburg uralkodók többsége, köztük Károly császár is szívesen járt vadászni, azonban 

az esetek többségében ezt szűkebb körű kíséretével és csak néhány főnemes társaságában 

tette meg.795 Az udvari társadalom szempontjából ennél sokkal jelentősebb eseménynek 

számított a Keyßler által is említett céllövészet. 

                                                 
792 Idézi: Niederhauser, 2000, 85. 
793 „Sind besondere Lusbarkeiten und Festivitaeten bey Hofe, so muß ein junger Cavalier nicht unerlassen, 

denselben mit beyzuwohnen; Denn hier siehet er den Hof in seiner grösten Splendeur, und hier kan er am 

meisten lernen, was zu den Hof-Manieren erfordert wird, zumahl wenn fremde Fürstliche Herrschaften 

zugleich ankommen.” Rohr, 1728, 217–218 
794 „Des Kaisers [Karl VI.] gewöhnliche Ergötzungen sind die Raigerbaize, das Schießen nach dem Ziele, und 

die hohe Jagd. So oft er über Mittag auf der Jagd ist, machen die sämmtlichen Unkosten drey tausend Gulden, 

und noch über dieses tausend Thaler, wenn er Postpferde nimmt.” Keyßler, 1751. (Oldalszám nélküli, online 

változat.) 
795 Mitis, 1912, 33–48.; Alewyn, 1959, 19. 
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A céllövészet VI. Károly regnálása alatti udvari mulatságok egyik legjellegzetesebb 

eseménye volt, amelyet szezonálisan (július végétől, Jakab-naptól kezdve október végéig), 

heti gyakorisággal, rendszerint a Favorita kastély kertjében rendeztek meg. Egy szezonban 

tíz-tizenöt lövészetre került sor, amelyet általában hét közben (sok esetben keddenként) 

tartottak. A céllövészet különböző játékos feladatokkal és kihívásokkal tarkított célba lövő 

verseny volt, amelynek legeredményesebben teljesítő lövészei értékes díjakat is nyerhettek: 

Európa-szerte bevett ajándékok voltak a különféle porcelánok, ezüst edények, drága 

pisztolyok és órák vagy az értékes dohányszelencék.796 A céllövészet három fajtáját űzték a 

császárvárosban: a leggyakoribb az általános lövészet (Kräntzel-Schiessen), a fő lövészet 

(Haupt-Schiessen), amely három-négy napon át tartott és a női (Frauen-Schiessen) 

lövészet.797 Friedrich Karl von Moser értesülései szerint – az európai udvarokban – a 

lövészeteket általában sötétedés után, fényes kivilágítás közepette rendezték meg.798 A 

barokk udvari kultúrában pedig az éjszakai mulatságok igen fontos szerepet játszottak, a 

látványos „illuminációknak”, tűzijátékoknak az éjszakai sötétség ideális közeget biztosított, 

amit a hatalmi reprezentáció is igen eredményesen képes volt felhasználni.799 

A céllövészeten – a császári-királyi család (beleértve a regnáló császárnét és az idősebb 

főhercegnőket is) aktív (mint játékos) részvétele mellett – az udvari elit: a legfontosabb 

udvari és kormányzati tisztviselők, a dinasztiához közel álló családok (Auersperg, Lamberg, 

Liechtenstein, Harrach) és személyek vettek részt, mint gróf Michael von Althann (Károly 

császár bizalmasa), herceg Adam zu Schwarzenberg főudvari marsall, gróf Philipp Ludwig 

von Sinzendorf (1671–1742) kancellár vagy (az egyházi személyek közül egyedülálló 

módon) olykor gróf Kollonich Zsigmond (1676–1751) bécsi érsek neve is a résztvevők 

névsorában olvasható. A lövészek száma attól függően, hogy általános céllövészetről, vagy 

„főlövészetről” volt-e szó, húsz-harminc fő között ingadozott, akik kisebb-nagyobb 

eltéréssel mindig ugyanazon körből kerültek ki. Küchelbecker információi szerint az 

uralkodó választotta ki a résztvevőket a „legelőkelőbb miniszterek” közül.800 Szimbolikusan 

igen fontos kiváltságnak számított az uralkodócsaláddal és legfelsőbb udvari körökkel együtt 

„múlatni az időt”, ami kapcsolati tőke és a politikai befolyásszerzés szempontjából is 

kifizetődő lehetett. 

                                                 
796 Rohr, 1729, 854. 
797 Olyan lövészetet amelyen csak főúri nők vettek részt igen ritkán tartottak, két kapcsolódó eseményt találtam, 

de magyar résztvevő egyiken sem volt: 1717. augusztus 17-én (WD 1717. 08. 20. függ.) és 1717 szeptember 

2-án (WD 1717. 09. 07. függ.). 
798 Moser, II. 1761, 584. 
799 Koslofsky, 2007. 
800 Küchelbecker, 1730, 262. 
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Az udvari céllövészetekről a Wienerisches Diarium külön függelékben – gyakrabban és 

informatívabban, mint a Zeremonialprotokoll-kötetek801 – névsorral ellátott beszámolókat 

közölt. Az újság általában három-hét nap késéssel tudta tájékoztatni olvasóit az udvari 

mulatságról, azonban 1725-ben több mint egy hónapos késedelemmel közölte csak a 

céllövészeti függelékeket, mert a korábbi számokban a lap (több héten keresztül) az 1725-

ben – a Pragmatica Sanctio érvényre juttatása érdekében – megkötött bécsi békét közölte 

cikkelyenként.802 Nehéz kérdés, hogy az újság „átlagos” olvasóit mennyire érdekelték az 

udvari mulatságokról szóló hírek, bár a császárvárostól aktuálisan vagy akár hosszabb ideig 

távol levő főnemes számára informatív lehetett a ceremoniális függelék, azonban az 

aktualitás a korabeli újságokban – ahogy a fenti példa is mutatja – a mulatságokról szóló 

beszámolók közlése sokszor alárendelt szerepet játszott.803 

1711 és 1740 között tizenhárom évben rendezett az udvar lövészeti mulatságot, a 

következő évek maradtak ki: a háborús évek miatt Károly trónra lépése utáni első öt év 

(egészen 1716-ig), az 1721-es év, a prágai koronázás miatt az 1723. év, 1728, 1732 és 1734-

től (a háborúk miatt) egyszer sem rendeztek hasonló mulatságot. Mária Terézia uralkodása 

alatt az egyszerűsödő hatalmi reprezentáció és az uralkodónő eltérő érdeklődése miatt nem 

került sor udvari céllövészet megrendezésére. Tehát vizsgált korszakunkból összesen 

tizenhárom évben rendeztek lövészetet, amelyekről a bécsi újság több mint 180 csatolt 

mellékletben tájékoztatta olvasóit. Két olyan teljes évet találtam, amely során egy magyar 

résztvevőt sem tudtam azonosítani az udvari mulatságon: az 1720. és 1722. éveket, az utóbbi 

talán az országgyűléssel magyarázható.804 Ezen kívül a lövészetek többségén folyamatosan 

lehet egy-egy magyar arisztokratát találni, úgy harminc olyan alkalom volt, amelyen egy 

magyar főrend sem volt jelen.805 

                                                 
801 Például, előfordult, hogy csak ennyit: 1733. október 11-én a Favoritában megrendezett lövészeten az udvar, 

a főhercegnők és a főudvarmarsal is jelen voltak: ÖStA HHStA OMeA Zeremonialprotokolle Bd. 15. (1732–

1734) 226. 
802 Így az 1725 július 15-én megrendezett céllövészetet az újság a WD 1725. 08. 22. szám függelékében tudta 

közreadni, a lemaradást pedig úgy próbálta behozni, hogy a későbbi lapszámok két lövészeti függeléket is 

tartalmaztak. 
803 Bauer, 2010, 187. 
804 Az 1720-as évek céllövészeteiről lásd: WD 1720. 07. 06. függ.; WD 1720. 07. 13. függ.; WD 1720. 07. 24. 

függ.; WD 1720. 07. 27. függ.; WD 1720. 08. 07. függ.; WD 1720. 08. 14. függ.; WD 1720. 08. 21. függ.; WD 

1720. 08. 28. függ.; WD 1720. 09. 04. függ.; WD 1720. 09. 11. függ.; WD 1720. 09. 18. függ.; WD 1720. 09. 

25. függ.; WD 1720. 10. 02.; WD 1720. 10. 09. függ.; WD 1720. 10. 16. függ.; WD 1720. 10. 26. függ.  

Az 1722-es év kapcsolódó lapszámai: WD 1722. 08. 01. függ.; WD 1722. 08. 29. függ.; WD 1722. 09. 05. 

függ.; WD 1722. 10. 14. függ.; WD 1722. 10. 24. függ.; WD 1722. 10. 31. függ. 
805 Ezek a következő alkalmak voltak: WD 1717. 07. 13. függ.; WD 1717. 08. 20. függ. (női lövészet volt); 

WD 1717. 09. 07. függ. (szintén női lövészet); WD 1717. 10. 15. függ.; WD 1724. 09. 09. függ.; WD 1724. 

10. 04. függ.; WD 1724. 10. 28. függ.; WD 1725. 08. 22. függ.; WD 1725. 08. 25. függ.; WD 1726. 08. 24. 

függ.; WD 1726. 08. 31. függ.; WD 1726. 09. 18. függ.; WD 1726. 10. 05. függ.; WD 1726. 10. 12. függ.; WD 

1727. 08. 09. függ.; WD 1727. 08. 16. függ.; WD 1727. 08. 23. függ.; WD 1727. 09. 06. függ.; WD 1727. 09. 
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A magyar arisztokraták közül kik vettek részt e zártkörű udvari eseményen? Vizsgált 

korszakunkban – a Kollonichokon kívül – négy magyar főnemes részesült abban a 

kiváltságban, hogy a legmagasabb Habsburg udvari körökkel és magával az uralkodói 

családdal együtt lőhetett célba. A magyar részvétel szempontjából a tizenhárom évben 

megrendezett udvari céllövészet két szakaszra bontható: 1716 és 1720 között gróf Pálffy 

Lipót és gróf Czobor Márk neveit olvashatjuk, míg 1724 és 1734 között gróf Zichy Károly 

és gróf Pálffy Miklós jelenlétéről értesülhetünk. Az első periódus legaktívabb szereplője gróf 

Pálffy Miklós nádor fia, gróf Pálffy Lipót (1681–1720) kamarás, ezredes volt.806 Ő négy év 

alatt majdnem az összes – közel ötven – megrendezett udvari lövészeten részt vett, azonban 

„lövészi karrierje” 1720-ban bekövetkezett halála miatt véget ért. Közel sem olyan 

rendszeresen, mint Pálffy, de 1719-ben több céllövészeten is részt vett gróf Czobor Márk 

tábornok, főajtónállómester.807 

1724 és 1734 között gróf Zichy Károly (1690–1741) kamarás (majd koronaőr, 1732 és 

1741 között királyi főkamarás és titkos tanácsos) volt a céllövészet leggyakoribb magyar 

vendége, közel nyolcvan alkalommal olvasható az újság függelékében a neve.808 Az utolsó 

                                                 
13. függ.; WD 1727. 10. 04. függ.; WD 1727. 10. 15. függ.; WD 1727. 10. 25. függ.; WD 1729. 07. 16. függ.; 

WD 1729. 08. 06. függ.; WD 1729. 08. 20. függ.; WD 1729. 08. 24. függ.; WD 1729. 09. 24. függ.; WD 1730. 

08. 12. függ.; WD 1731. 08. 22. függ.; WD 1731. 10. 03. függ.; WD 1731. 10. 20. függ.; WD 1733. 09. 12. 

függ.; WD 1733. 10. 17. függ. 
806 Nagy, IX. 1862, 59. 

Lövészeti részvételeiről lásd: WD 1716. 07. 21. függ.; WD 1716. 07. 29. függ.; WD 1716. 08. 08. függ.; WD 

1716. 09. 09. függ.; WD 1716. 09. 12. függ.; WD 1716. 09. 19. függ.; WD 1716. 10. 03. függ.; WD 1716. 10. 

10. függ.; WD 1716. 10. 17. függ.; WD 1716. 10. 28. függ.; WD 1717. 07. 09. függ.; WD 1717. 07. 20. függ.; 

WD 1717. 07. 30. függ.; WD 1717. 08. 03. függ.; WD 1717. 08. 10. függ.; WD 1717. 08. 17. függ.; WD 1717. 

08. 24. függ.; 1717. 08. 31. függ.; WD 1717. 09. 10. függ.; WD 1717. 09. 14. függ.; WD 1717. 09. 21. függ.; 

WD 1717. 10. 01. függ.; WD 1717. 10. 08. függ.; WD 1717. 10. 12. függ.; WD 1717. 10. 26. függ.; WD 1718. 

07. 19. függ.; WD 1718. 07. 22. függ.; WD 1718. 07. 29. függ.; WD 1718. 11. 04. függ.; WD 1719. 07. 15. 

függ.; WD 1719. 07. 19. függ.; WD 1719. 07. 26. függ.; WD 1719. 08. 02. függ.; WD 1719. 08. 09. függ.; WD 

1719. 08. 16. függ.; WD 1719. 08. 30. függ.; WD 1719. 09. 13. függ.; WD 1719. 09. 16. függ.; WD 1719. 09. 

20. függ.; WD 1719. 09. 27. függ.; WD 1719. 10. 04. függ.; WD 1719. 10. 14. függ.; WD 1719. 10. 21. függ. 
807 Nagy, III. 1858, 207. 

Czobor részvételeiről lásd: WD 1719. 07. 15. függ.; WD 1719. 07. 19. függ.; WD 1719. 08. 02. függ.; WD 

1719. 08. 09. függ.; WD 1719. 09. 16. függ.; WD 1719. 09. 20. függ.; WD 1719. 09. 27. függ.; WD 1719. 10. 

04. függ.; WD 1719. 10. 14. függ.; WD 1719. 10. 21. függ. 
808 Fallenbüchl, 1988, 83. 

Zichy részvételeiről lásd: WD 1724. 08. 02. függ.; WD 1724. 08. 05. függ.; WD 1724. 08. 12. függ.; WD 1724. 

08. 19. függ.; WD 1724. 09. 02. függ.; WD 1724. 09. 16. függ.; WD 1724. 09. 23. függ.; WD 1724. 09. 30. 

függ.; WD 1724. 10. 07. függ.; WD 1724. 10. 11. függ.; WD 1724. 10. 14. függ.; WD 1724. 10. 21. függ.; WD 

1725. 08. 25. függ.; WD 1725. 09. 01. függ.; WD 1725. 09. 05. függ.; WD 1725. 09. 08. függ.; WD 1725. 09. 

15. függ.; WD 1725. 09. 19. függ.; WD 1725. 10. 10. függ.; WD 1725. 10. 13. függ.; WD 1725. 10. 20. függ.; 

WD 1725. 10. 24. függ.; WD 1725. 10. 27. függ.; WD 1725. 10. 31. függ.; WD 1726. 07. 31. függ.; WD 1726. 

08. 10. függ.; WD 1726. 08. 17. függ.; WD 1726. 09. 07. függ.; WD 1726. 09. 25. függ.; WD 1726. 10. 19. 

függ.; WD 1726. 10. 26. függ.; WD 1726. 11. 02. függ.; WD 1727. 07. 23. függ.; WD 1727. 08. 02. függ.; WD 

1727. 08. 06. függ.; WD 1727. 09. 20. függ.; WD 1727. 10. 18. függ.; WD 1727. 11. 01. függ.; WD 1729. 07. 

23. függ.; WD 1729. 07. 30. függ.; WD 1729. 08. 13. függ.; WD 1729. 09. 10. függ.; WD 1729. 09. 17. függ.; 

WD 1729. 10. 12. függ.; WD 1730. 07. 19. függ.; WD 1730. 08. 05. függ.; WD 1730. 08. 19. függ.; WD 1730. 

08. 23. függ.; WD 1730. 1730. 08. 30. függ.; WD 1730. 09. 06. függ.; WD 1730. 09. 13. függ.; WD 1730. 09. 
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céllövészeti szezon utolsó két hónapjában – a fentebb említett gróf Pálffy Lipót fia – gróf 

Pálffy Miklós (1711–1773) is az udvari céllövészet résztvevője lett.809 Őt azonban nem 

szabad összekeverni hasonló nevű rokonával, gróf Pálffy Miklóssal (1699–1734), 

édesapjának (Lipótnak) az unokatestvérével, János nádor fiával, aki kamarás és ezredes volt, 

azonban Pozsony főispánja és Marchegg ura az előbbi Pálffy volt, amely kiderül 

titulatúrájának említéséből.810 

A lövészet névlistája nem közölte a résztvevők teljes címsorát, leginkább csak a nevüket, 

rangjukat, esetleg posztjukat adta meg, egyedül az ún. szervezőpár, két kiemelt arisztokrata 

titulusait közölte hosszabban az újság. Minden alkalommal másik két arisztokrata részesült 

abban a megtiszteltetésben, hogy a Favorita kastélyban megrendezésre kerülő lövészeten 

betölthette a házigazda pozícióját. Küchelbecker értesülései szerint mindig az adott lövészet 

legeredményesebb résztvevői, „bajnokai” rendezhették a következő lövészetet.811 Bécsben, 

azonban ez nem lehetett általános gyakorlat, mivel 1722-ben a Zeremonialprotokollba már 

július végén beírták a szezon tervezett házigazdáinak a neveit.812 Valószínűleg azért volt 

szükség az arisztokraták között cserélődő házigazdai pozícióra – annak ellenére, hogy 

uralkodói rezidencia adott helyszínt az eseménynek –, mert így a Habsburg családtagok is – 

a szigorú protokollt kicsit megkerülve – aktív résztvevői (tehát nem pusztán nézői) lehettek 

a mulatságnak, illetve a nagyobb szabású három-négy napos ún. főlövészeten formálisan is 

ők töltötték be a házigazda tisztségét. A Wienerisches Diarium bécsi hírei között informálta 

olvasóit arról, mely főnemesek voltak az aktuális céllövészet szervezői (de az eseményről 

szóló függeléket volt, hogy csak egy héttel később közölte). Gróf Pálffy Miklós legelső 

(bejegyzett) lövészetén 1733. augusztus 9-én nemcsak résztvevője, hanem – sógorával, gróf 

Michael Anton von Althann-nal együtt – „házigazdája” is volt az udvari mulatságnak, ezért 

határozhatjuk meg személyét biztonsággal.813 Gróf Zichy Károly legalább hét alkalommal, 

tehát majdnem minden évben, amikor résztvevő volt, kapott házigazdai feladatot, amiben 

                                                 
20. függ.; WD 1730. 10. 11. függ.; WD 1730. 10. 14. függ.; WD 1730. 10. 18. függ.; WD 1730. 10. 25. függ.; 

WD 1730. 10. 28. függ.; WD 1731. 08. 01. függ.; WD 1731. 08. 04. függ.; WD 1731. 08. 08. függ.; WD 1731. 

08. 15. függ.; WD 1731. 09. 01. függ.; WD 1731. 09. 05. függ.; WD 1731. 09. 12. függ.; WD 1731. 09. 19. 

függ.; WD 1731. 10. 17. függ.; WD 1731. 10. 24. függ.; WD 1731. 10. 27. függ.; WD 1731. 10. 31. függ.; WD 

1733. 07. 22. függ.; WD 1733. 07. 29. függ.; WD 1733. 08. 05. függ.; WD 1733. 08. 08. függ.; WD 1733. 08. 

12. függ.; WD 1733. 09. 19. függ.; WD 1733. 10. 07. függ.; WD 1733. 10. 10. függ.; WD 1733. 10. 21. függ.; 

WD 1733. 10. 28. függ. 
809 WD 1733. 08. 12. függ.; WD 1733. 09. 05. függ.; WD 1733. 09. 19. függ.; WD 1733. 10. 07. függ.; WD 

1733. 10. 21. függ.; WD 1733. 10. 28. függ. 
810 Nagy, IX. 1862, 62. 
811 Küchelbecker, 1730, 263. 
812 ÖStA HHStA OMeA Zeremonialprotokolle Bd. 11. (1720–1722) 195. 
813 WD 1733. 08. 12. függ. 
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olyan neves arisztokraták voltak a társai, mint (két alkalommal is) gróf Corfiz Anton von 

Ulfeldt kamarás (későbbi diplomata, majd főudvarmester),814 gróf Johann Fredinand von 

Kuefstein (1688–1755), a Titkos Udvari Pénztár igazgatója (Direktor der 

Geheimreservierten Hofkasse) (majd Osztrák-Németalföld megbízott minisztere),815 gróf 

Wilhelm Albert von Kolowrat-Krakovský (1678–1738) cseh alkancellár (később 

kancellár),816 gróf Franz Ludwig von Salburg (1689–1758) udvari kamarai tanácsos (később 

tábornagy)817 vagy herceg Adam Franz zu Schwarzenberg aranygyapjas lovag, császári 

főistállómester,818 valamint az utolsó előtti céllövészeten gróf Felix Ernst von Mollard (?–

1741) császári főkonyhamester.819 

Nemcsak a házigazdai pozícióval lehetett a rangos társaságon belül kiemelkedni, hanem 

a lövészi eredményesség révén is, amit külön helyezésekkel és díjakkal honoráltak. A 

kiemelt helyezések és pozíciók a következők voltak: lovag (Ritter), első céllövő díj (Ersten-

Krantz-Preis), másik vagy második céllövő díj (Anderten-Krantz-Preis) és legjobb (Bestes) 

díj. 1731. július 29-én Sinzendorf kancellár nyerte el a lovagi pozíciót, amely a részvételi díj 

(Leggeld) négyszeresét jelentette (de más alkalommal is ezzel a jutalommal találkozhatunk), 

ebből tudhatjuk meg, hogy a főnemesek részére nem ingyenes szórakozásról volt szó, 

azonban konkrét részvételi díjat nem adtak meg.820 A magyarok közül gróf Zichy Károly 

volt a legeredményesebb céllövő, az ő nevét gyakran olvashatjuk a díjazottak között, például 

1730. október 8-án második lett,821 amiért feliratos porcelánt kapott, vagy 1731. július 29-

én első helyéért négy darab kétfogantyús ezüsttálat.822 Küchelbecker értesülései szerint az 

értékes díjakról és az egyéb költségekről a szervezőknek kellett gondoskodniuk, amelyek 

összesen legalább kétezer forintot tettek ki (tehát annyit, mint egy udvarhölgy éves 

fizetésének a négyszerese).823 A Wienerisches Diarium függeléke a résztvevők névsora 

mellett közölte az alkalmi lövészeti táblák leírását is, ami a művészettörténeti kutatások 

számára érdekes információkkal szolgálhat, mivel minden alkalomra (valószínűleg a 

szervezők költségén) új, sokszor antik mintás és latin szentenciával ellátott díszes táblákat 

készítettek. 

                                                 
814 WD 1724. 10. 15.; WD 1726. 08. 04. 
815 WD 1727 09. 14. 
816 WD 1729. 09. 04. 
817 WD 1730. 07. 31. 
818 WD 1731. 08. 26. 
819 WD 1733. 10. 18. 
820 WD 1731. 08. 04. függ. 
821 WD 1730. 10. 14. függ. 
822 WD 1731. 08. 04. függ. 
823 Küchelbecker, 1730, 262. 
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 A házigazdai pozíció és a díjak mellett még egy szempontra kell felhívni a figyelmet, 

a helyettesítésekre. Ha a jól összeszokott társaságból valaki hiányzott, akkor általában nem 

új résztvevőt hívtak meg körükbe, hanem a társaságból valaki helyettesítette. Ezekről a 

változásokról a bécsi újság is megemlékezett. Sajnos azt nem tudjuk, hogy a helyettesítés a 

két főrend között személyes kapcsolatot is feltételezett-e, azonban elképzelhető, mert 

többször előfordult, hogy a távollévőt ugyanaz a személy helyettesítette (bár ez akár 

kialakult gyakorlatra is utalhat). A magyar résztvevőket többször találjuk helyettesítő, mint 

helyettesített pozícióban, például gróf Pálffy Lipót több alkalommal herceg Hartmann von 

Liechtenstein (1666–1728) fővadászmestert helyettesítette,824 vagy gróf Zichy többször is 

lőtt Mária Anna főhercegnő,825 Mária Terézia főhercegnő826 vagy gróf Johann Julius von 

Hardegg (1676–1746) fővadászmester helyett.827 Ha Pálffy vagy Zichy hiányzott a 

céllövészetről, arról is említést tett a császárvárosi lap, azonban őket, úgy tűnik, mindig más 

helyettesítette, például gróf Pálffy Lipótot volt, hogy herceg Philipp von Lobkowitz (1680–

1737)828 vagy a fősolymászmester gróf Johann Albrecht von Saint-Julien (1681–1743).829 

Gróf Zichy Károly helyett távollétében pedig volt, hogy Lotaringiai Ferenc,830 vagy Mária 

Magdolna főhercegnő lőttek célba.831 

Három magyar arisztokrata família négy tagja vett részt a céllövészeteken, de érdekes, 

hogy köztük egy Esterházyt, Batthyányt, esetleg Erdődyt, Nádasdyt vagy – jó udvari 

kapcsolatokkal bíró – Serényit sem találunk. A császárvárosban rendszeresen jelen lévő 

magyar főpapok közül sem találunk senkit, aki részt vett volna az udvari eseményen. Ez 

talán nem meglepő, mivel ők hagyományosan kerülték a nyilvános udvari mulatságokat, az 

egyháziak közül kivételes módon csak a bécsi érsek volt az egyetlen, aki jelen volt a 

lövészeteken. A lövészeti kör zártságát feltételezi az is, hogy a magyar résztvevők állandó 

jelleggel – többnyire éveken át – jelen voltak az eseményen, és nem találunk olyat, aki csak 

elvétve tűnne fel a függeléki névlistákon. 

Mivel magyarázható az említett négy magyar arisztokrata felvételét ebbe a zárt körbe, és 

milyen hatással volt ez saját vagy családjuk karrierjére? A felvétel okát – további értelmező 

források hiányában – nem tudjuk megindokolni, inkább feltételezésekről beszélhetünk, bár 

                                                 
824 1718. augusztus 11-én (WD 1718. 08. 16. függ.); 1719. augusztus 11-én (WD 1719. 08. 16. függ.). 
825 1724. szeptember 26–28-án (WD 1724. 10. 07. függ.); 1726. szeptember 1-jén (WD 1726. 09. 07. függ.). 
826 1726. október 9–11-én (WD 1726. 10. 19. függ.); 1726. október 22–24-én (WD 1726. 11. 02. függ.); 1729. 

július 19-én (WD 1729. 07. 23. függ.) és 1729. augusztus 7-én (WD 1729. 08. 13. függ.). 
827 1730. október 15-én (WD 1730. 10. 18. függ.); 1731. augusztus 26-án (WD 1731. 09. 01. függ.). 
828 1717. szeptember 12-én (WD 1717. 09. 14. függ.). 
829 1718. július 24-én (WD 1718. 07. 29. függ.). 
830 1729. október 22–25-én (WD 1729 11. 02. függ.). 
831 1733. október 20–23-án (WD 1733. 10. 28. függ.). 
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igen problematikus valószínűségeket feltételezni egy olyan kiválasztási folyamatban, 

amelynek végén gróf Zichy Károly felvételre kerül, de gróf Batthyány Lajos (a befolyásos 

Strattmann Eleonóra fia) vagy herceg Esterházy Pál Antal (a korszak egyetlen magyar 

hercegi családjának örököse) pedig nem (bár azt sem tudjuk, hogy az utóbbiak ténylegesen 

törekedtek-e a bejutásra). A két Pálffy részvétele nem meglepő, Lipót a nádor (és Weichs 

grófnő) fia volt, míg (Lipót fia) Miklós apja egykori társaságába talán könnyen be tudott 

kerülni. Czobor és Zichy feltehetőleg saját munkájuknak, helyezkedésüknek köszönhették, 

hogy a szűk udvari társaság tagjai közé fogadta őket, mert mindkettejük apja tehetséges 

katona volt (gróf Czobor Ádám tábornok, gróf Zichy Ádám (1655–1701) győri kapitány), 

azonban országos főméltóságot nem viseltek és feleségeik is magyar arisztokraták (Erdődy 

és Jakusith) lányai voltak. Zichy esetében esetleg közeli birtokai – Moson vármegye 

főispánja volt – és Kavalierstouron szerzett műveltsége is számíthatott.832 Valamint az egy-

egy magyar főnemes állandó jelenlétét látva elképzelhető, hogy az udvar is igyekezett – 

reprezentációs vagy bizalmi szempontból – mindig egy magyar arisztokratát is köreibe 

fogadni. 

A húszas-harmincas éveik második felében járó arisztokraták karrierjének 

szempontjából minden bizonnyal előnyös lehetett a szoros udvari kapcsolat, gróf Czobor 

főajtónállómester, gróf Zichy koronaőr és gróf Pálffy Miklós kancellár, majd országbíró lett. 

Udvari integrációjukat házasságaik is jól tükrözik, mind a négyen Bécsben választottak 

feleséget maguknak: gróf Pálffy Lipót gróf Antonia Ratuit de Souches-t (1683–1750), gróf 

Czobor herceg Johann Adam von Liechtenstein (1662–1712) lányát, Mária Antóniát (1687–

1750), Zichy gróf Julianna von Stubenberget (?–?), gróf Pálffy Miklós pedig gróf Johann 

Michael von Althann lányát, Mária Annát (1715–1790). Az apák jó udvari kapcsolata pedig 

a gyermekek számára is többnyire előnyös lehetőségeket eredményezett: Czobor lánya 

Cardona hercegné lett, fia, József igen tehetős udvari arisztokrata volt, gróf Pálffy Lipót fia, 

Miklós is, mint láthattuk, sokra vitte, az ő fia, Károly pedig (1735–1816), József főherceg 

kamarása, majd kancellár, aranygyapjas lovag, a Szent István Rend nagykeresztese és egy 

Liechtenstein lány férje volt. 

  

                                                 
832 Nagy, XII. 1865, 384. 
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2. Szánkózás 

 

 A céllövészet mellett a fejedelmi, főúri szánkózások tekinthetőek – a névlisták 

alapján– a legjobban dokumentált bécsi udvari szórakozási formának. A rangos és látványos 

eseményekről rendszeres bejegyzéseket tartalmaz a Wienerisches Diarium és a 

Zeremonialprotokoll is, jelen fejezet első sorban a császárvárosi újság és más narratív 

forrásokra támaszkodva kíván a magyar főurak részvétele szempontjából általános 

bemutatást nyújtani. 

 A farsang időszakában a szánkózás Európa-szerte kedvelt udvari mulatságnak 

számított, azonban a kortársak szerint a császári udvarban különösen szívesen hódoltak neki, 

és még fényesebb külsőségek között került megrendezésre egy-egy szánkózás mint 

Drezdában vagy akár Versailles-ban.833 „Télidőben gyakran lehet itt egy olyan mulatságot 

látni, amilyet az ember más helyeken csak igen ritkán tud hasonló pompában szemlélni. A 

fényűző szánkózás, amelyet legfelsőbb császári parancsra az udvar legelőkelőbbjei 

tartanak.”834 Erről tanúskodnak a gazdag képi források: metszetek és festmények is, 

amelyeknek, valamint a fennmaradt tárgyi emlékeknek köszönhetően a történeti kutatás 

figyelmét is felkeltette a vizsgált problémakör. „Ekkor mindenki a legfényesebb és 

legdrágább hintójával jelenik meg, a szánokat, ahogy mondhatjuk arannyal borítják be, a 

lovak rendkívül szépek és a legkiválóbb, ezüsttel és arannyal ellátott lószerszámmal vagy 

hámmal látják el őket […]”835 Az erdélyi utazó, Székely László még részletgazdagabb leírást 

közöl a díszes szánokról: „Igen cifrák voltanak a szánok, kin aranyos, kin ezüstös angyali és 

emberi formák voltanak kimetszve, a szánok bé voltanak takarva bársonyokkal 

paszamántosan és hosszú lobogó rojtokkal, némelyik varrott is volt, a lovakon is pariter 

bársony cafrangok, paszamántosak, varrottak voltanak a két oldalán leeresztve, majd 

mintegy térdig meg voltanak zörgőkkel rakva, a ló serényin magosan, fejér, zöld, kék, veres, 

fekete, strucctollak voltanak, mintha felállott volna a lónak a serénye, hasonlóképpen a lónak 

a farka tövén ilyen tollak voltanak, mintha felállott volna a lónak a farka, a lónak pedig a 

homlokán is mind zörgők voltanak.”836 Az alkalmi szánok, a hozzájuk illő lovak és díszeik 

                                                 
833 Küchelbecker, 1730, 264–266.; a témával kapcsolatban lásd bővebben: Bastl, 1996, 216–225.; Kulcsár, 

2005, 1185–1187.; Seitschek, 2007, 385-408.; Scheutz, 2008, 150–152. 
834 „Zu Winters-Zeit siehet man allhier öfters ein Divertissement, dergleichen man anderer Orten sehr selten 

in solcher Magnificence zu sehen bekommt. Solches bestehet in einer prächtigen Schlitten-Fahrt, welche auf 

allerhöchsten Kayserlichen-Befehl von denen Vornehmsten des Hofs gehalten wird.” Küchelbecker, 1730. 264. 
835 „Bey solchen erscheinet nun ein iedweder in der prächtigsten und kostbarsten Equipage, die Schlitten sind 

so zu sagen mit Gold überzogen, die Pferde unmgemein schön, und mit den zierlichsten Geschirren, oder 

harnois, so von Silber und Golde starrren beleget […]” Küchelbecker, 1730, 264–265. 
836 Székely, 2000, 130. 
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igen sokba kerültek, Küchelbecker szerint több ezer forintba kerültek,837 Keyßler 

információi alapján (ha valakinek nem volt Bécsben ilyen szánja, akkor) a napi bérleti 

költségek is legalább száz dukátot tettek ki.838 Ezen kívül pedig még további költségeket 

jelentett az adott főúrnak és kísérő hölgyének az alkalomhoz illő ruhája, valamint a szán 

kíséretét biztosító libériás cselédnek és a kengyelfutóknak a kifizetése. 

 A „fényűző” szánkózás kiváló reprezentációs alkalomnak számított, amely során az 

arisztokrácia kifejezésre jutathatta rangjához, családjához, hivatalához méltó tekintélyét. Az 

udvari értékrend pedig a legkisebb, árnyalatnyi formai különbségek érzékelésére és a 

mögötte rejlő szimbolikus tartalom azonosítására is képes volt, így az udvari társadalom 

koordináta-rendszerében mindenki beazonosíthatta a maga helyét. Székely ezzel 

kapcsolatban a következőket írja: „Az én készületem legcifrább ugyan nem volt, nem is illett 

hozzám, mert nálamnál sokkal nagyobb emberek voltanak ott, kikacagtanak, csúfoltanak 

volna, ha erőm, sorsom felett bolondoskodtam volna, de [szánkója díszítettségére utalva] 

bársonyos, aranyrojtos volt az enyim is.”839 Az erdélyi főnemestől arról is értesülhetünk, 

hogy az uralkodói szánkózások során az udvar sem bízta a véletlenre az arisztokrata szánok 

alkalomhoz méltó megjelenését: „[…] ugyan őfelsége csináltatta ezen szánkázást, de akiket 

őfelsége választott szánkázni, magoknak kellett procurálni mindent, bátor sokba került 

légyen is, mégpedig bizonyos arra rendeltetett személy eljárta rendre, mindeneknek 

készületeket megnézte, ha ahhoz illő készületet tettek-é vagy nem.”840 

 A szánkózásról hírt adó szerzők mindannyian megjegyzik, hogy az úri mulatság – 

nemcsak a résztvevők szándékán múlt, hanem – az esemény megvalósíthatósága közvetlenül 

függött az időjárástól is.841 Megtudhatjuk, hogy a bécsi medence környékén a kora újkor 

évszázadaiban sem volt magától értetődő a havas téli időjárás: a farsangi időszakban ritkán 

esett hó, és sokszor arra is vigyázni kellett, hogy el ne olvadjon vagy a város utcáin szét ne 

hordják. „Amely utcákon a szánkázás volt, azon utcákon nem volt szabad hintókkal és 

szekerekkel járni, el is kötötték keresztül által az utcákat vasláncokkal, és mihelyt a szánok 

egymás után rendre elmentenek, mindjárt igazították az utakat az utcákon.”842 A városon 

belül megrendezésre kerülő látványos szánkózás pedig nemcsak a résztvevőknek szólt, 

hanem a városi polgároknak vagy az aktuálisan Bécsben tartózkodó különböző rangú 

                                                 
837 Küchelbecker, 1730, 265. 
838 Keyßler, 1751. (Oldalszám nélküli, online változat.) 
839 Székely, 2000, 137. 
840 Székely, 2000, 130. 
841 Keyßler, 1751, (Oldalszám nélküli, online változat.); Küchelbecker, 1930, 264.; Moser, II. 1761, 585. 
842 Székely, 2000, 130. 
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embereknek is, akik az esemény szemlélőiként növelték a rangos szórakozás reprezentációs 

érétkét, a „fényűző” uralkodói, főúri mulatság számukra mint egyedi látványosság is igen 

érdekesnek bizonyulhatott. „Annyi volt a nézője ezen szánkázásnak (bizony szép is volt ez, 

ha költséges volt is), hogy valamennyi utcákon és piacokokn volt az szánkázás, mindenütt 

rakva volt emberekkel kétfelől az utca, sőt némely helyeken hintókon is állottanak kétfelől 

sorban nézni, de még a házak ablakjai is rakva voltanak szánkázást néző emberekkel.”843 A 

szánkózás általában két-három órán át tartott, amíg – rend szerint a Hofburgtól indulva – 

Bécs fontosabb utcáin és terein haladt át a díszes menet. 

 Rohr József császárt egyenesen pompás szánkózások „szerelmesének” titulálta,844 de 

öccse és unokahúga regnálása alatt is igen kedvelt udvari mulatság volt a farsangi szánkózás. 

Az uralkodó részvételével megrendezett szánkózási menetet általában húsz-harminc (több 

alkalommal harmincnégy) szán alkotta. Ahogy Küchelbecker és Székely soraiból is 

olvashattuk, a szánkózások résztvevői körét az uralkodó a császárvárosban aktuálisan jelen 

lévő legelőkelőbb arisztokraták sorából választotta ki. Ezen alkalmak vizsgálatának 

legkézenfekvőbb forrásai a Zeremonialprotokoll-kötetek és a Wienerisches Diarium 

számainak a kapcsolódó bejegyzései. Stefan Seitschek kapcsolódó tanulmányának (a fenti 

forrásokon alapuló) regisztere 1711 és 1765 közötti időszakból harmincnyolc udvari 

szánkózás adatait tartalmazza.845 Ezzel szemben jelen vizsgálat elsősorban a Wienerisches 

Diariumra koncentrált, mivel az újság nagyobb arányban közölt névlistákat a szánkózás 

résztvevőiről, és a főúri (tehát nem az udvar szervezésében megvalósult) szánkózásokról is 

informálta olvasóit. A bécsi lapban vizsgált korszakunkból összesen 45 olyan alkalmat 

találunk, amikor az újság névlistával együtt közölt híreket császárvárosi szánkózásokról.846 

                                                 
843 Székely, 2000, 136. 
844 Rohr, 1729, 835. 
845 Seitschek, 2007, 429–432. 
846 Ezek a következők voltak (az udvar szervezte, uralkodói részvétellel lezajlott eseményeket külön jelölöm): 

WD 1716. 01. 12.; WD 1716. 01. 22. (vagy ezen szánkózás leírását lásd még: Lünig, II. 1720. 1207–1208.); 

WD 1718. 02. 04. függ.; WD 1718. 02. 08. függ.; WD 1719. 01. 08. függ. (császári); WD 1723. 02. 03.; WD 

1726. 01. 12. (az adott szám két főúri szánkózásról is hírt adott: január 9-én Trautson-féle, 10-én Liechtenstein-

féle szánkózásra került sor); WD 1726 01. 19.; WD 1726 01. 23.; WD 1726 01. 30.; WD 1729. 01. 08. (5-én 

és 6-án is Collalto szervezésében került sor szánkózásra, valamint 6-án St. Julien is házigazdája volt egy 

szánkós mulatságnak); WD 1729 01. 15. (11-én Colloredo, 12-én Kinsky szervezésében került sor főúri 

szánkózásra); WD 1729. 01. 19.; WD 1731. 01. 27. függ.; WD 1731 01. 31. függ.; WD 1738. 01. 15.; WD 

1740. 02. 03.; WD 1740. 03. 05. 

1741 utáni szánkózások: WD 1744. 01. 18. (uralkodói); WD 1744. 02. 08. (uralkodói); WD 1748. 01. 20. 

(uralkodói); WD 1748. 01. 24. (uralkodói); WD 1748. 01. 27. (23-án Salm, 24-én Schwarzenberg szervezte 

szánkózásra került sor); WD 1749. 02. 15. (uralkodói); WD 1750. 01. 10.; WD 1750. 01. 28.; WD 1750. 01. 

31.; WD 1754. 02. 16. (uralkodói); WD 1755. 02. 05. (1-jén Clary, 2-án Kinsky szervezte a szánkózást); WD 

1755. 02. 08. (uralkodói); WD 1757. 01. 22.; WD 1760. 01. 19. (uralkodói); WD 1760. 01. 23.; WD 1765. 01. 

02.; WD 1765. 01. 05. (uralkodói); WD 1765. 02. 09. (uralkodói); WD 1765 02. 13. (uralkodói); WD 1765 02. 

16. (uralkodói); WD 1765. 02. 20. (uralkodói)      
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Ezek közül 22 Károly császár, 23 pedig Mária Terézia és Lotaringiai Ferenc uralkodása alatt 

került megrendezésre. Érdemes megjegyezni, hogy a szánkózásokon Károly császár 

mindössze egy alkalommal vett részt, ellenben Mária Terézia és férje tizenkét hasonló 

mulatságon volt jelen (és az utóbbi számba csak a névlistával ellátott szánkózásokat 

számoltuk bele). A többi 33 szánkózás arisztokraták részvételével (és többnyire) 

szervezésében jött létre. Kik voltak ezen mulatságok résztvevői, és a magyar főnemesek 

közül kiket lehet vendégként azonosítani? 

Vegyük először szemügyre a Károly császár uralkodása alatt megszervezett egyetlen 

udvari szánkózást! Az 1719. január 8-án megrendezett szánkózáson a kísérő személyzeten, 

hajtókon, lovasokon, valamint Althann főistállómester felvezetést biztosító szánján kívül 

negyvenegy szánból álló „konvoj” vonult végig Bécs utcáin és terein.847 A felvezetés utáni 

első szánban az uralkodói pár foglalt helyet, mindkét oldalról hat-hat lakáj és lovas kísérte 

őket, mögöttük pedig hat nemesi apród lovagolt. Őket rang szerint csökkenő sorrendben 

követték a különböző méltóságok és főurak, a második, harmadik, negyedik és ötödik 

szánban főhercegnők ültek, az első két szánban utazó főhercegnőt világi hercegek (elsőt a 

szász–lengyel, másodikat a braunschweig–lüneburgi kísérte), majd az utolsó kettőt 

Sinzendorf kancellár és gróf Gundaker Thomas von Starhemberg (1663–1745). Utánuk az 

udvari főméltóságok (mint Sinzendorf főkamarás vagy a főhercegek főudvarmesterei), a 

titkos tanácsosok, majd a kamarások, végül négyen megjelölt pozíció (feltehetően kamarási, 

vagy egyéb tanácsosi címek) nélkül. Az utolsó négy résztvevőt, valamint a főistállómestert 

leszámítva minden főnemes egy rangjához méltó arisztokrata hölgyet kísért (akinek az 

alkalmi ruhájáról is gondoskodnia kellett). A szánkózás előtt a hölgyek nevét a rangjuknak 

megfelelően sorsolták (vagy egy-két esetben inkább osztották) ki, tehát egy titkos tanácsos 

felesége például ne kerülhessen egy kamarással egy szánba. A hölgyek – akik a feleségek, 

udvarhölgyek, kamarás kisasszonyok közül kerültek ki – mindig kevesebben voltak, mint az 

urak, így a fiatal főurakkal ellentétben ők sosem maradhattak kísérő nélkül. A szánkózás 

férfi tagjai pedig az udvari-kormányzati elit soraiból kerültek ki, tehát a kancellárok, 

főtisztségviselők, különféle tanácsosok, kamarások, valamint a nagyreményű fiatal 

arisztokraták közül. 

A magyarok közül 1719 januárjában az uralkodói szánkózáson négyen voltak jelen: 

a 24. szánban gróf Pálffy Lipót (aki gróf Maria Antonia von Sinzendorf udvarhölgyet 

kísérte), a 29. szánban gróf Serényi Károly (aki gróf Theresia von Lamberg udvarhölgy 

                                                 
847 WD 1719. 01. 08. függ. 
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kísérője volt), a 34. szánban gróf Carl Joseph von Lamberg (1686–1743) tanácsos 

(Regierungshofrat) gróf Serényi Jozefát (?–1779) kísérte, valamint a 40. szánban gróf 

Esterházy József utazott egyedül. Serényi Jozefa (elh. 1779) jelenlétét (apja 

unokatestvérének, Károlynak jelenléte mellett) udvarhölgyi funkciójával magyarázhatjuk, 

ugyanis ekkor a magyar főnemesi nők közül egyedül ő töltött be hasonló funkciót. Gróf 

Pálffy Miklós nádor fiáról, Lipótról (1681–1720) a céllövészetek kapcsán már esett szó, az 

ő részvétele így nem meglepő. Gróf Serényi Károly Antal birodalmi tanácsosként kapott 

meghívást az udvari szánkózásra, később (mint már korábban tárgyaltuk) udvari karriert 

futott be: 1731 és 1738 között Mária Magdolna főhercegnő főudvarmestere volt. Gróf 

Esterházy József katonatiszt, komáromi főispán – gróf Csáky Imre érsek barátja, 

bizalmasa848 – harminchét évesen, kamarási titulus nélkül részesült azon megliszteltetésben, 

hogy a rangos mulatságra meghívást kapott. Esterházy Miklós nádor unokájának igen 

érdekes főúri életpályája volt. Már fiatalon úgy döntött, hogy egyházi pályára lép, és 

nagyszombati tanulmányai után Rómában folytatta stúdiumát, azonban egy év után elhagyta 

az „örök várost”, és Bécsben letelepedve művelődött tovább.849 1705-ben az egyházi karriert 

rendhagyó módon katonai pályára cserélte, 1708-tól királyi tanácsos, 1711-től főispán volt, 

majd karrierje meredeken emelkedni kezdett. 1721-ben generális főstrázsamester, 1723-ban 

királyi főudvarmester, 1724-ben a Hétszemélyes Tábla ülnöke, 1725-től a Helytartótanács 

tanácsosa, 1733 és 1741 között horvát bán, 1741-től haláláig pedig tábornagy és országbíró 

volt.850 Esterházy hivatali előmenetelét minden bizonnyal nagy mértékben segítette 

rendszeres udvari jelenléte és kiváló kormányzati kapcsolatai, bár érdemes megjegyezni, 

hogy az 1728–1729-es országgyűlésen az ellenzék táborát erősítette, amivel az udvar olyan 

szintű ellenszenvét váltotta ki, hogy méltóságaitól meg is fosztották, azonban 1730-ban 

visszanyerte azokat.851 

A négy életút egyik leginkább szembeötlő hasonlóságának a nemzetközi 

arisztokrácia tagjai közül való házaspár választás tekinthető, ami jól tükrözi udvari 

integrációjukat, és bizonyítja az „összenemzeti” főnemesség befogadó gesztusát irányukba. 

Mint már korábban említettük gróf Pálffy Lipót felesége gróf Antonia Ratuit de Souches 

volt, gróf Serényi Károly Antalé gróf Maria Theresia von Sternberg (1678–1759), gróf 

Serényi Jozefa férje gróf Michael Ferdinand von Althann (1677–1733) (császári 

                                                 
848 Málnási, 1933, 270–272. 
849 Eszterházy, 1901, 153. 
850 Eszterházy, 1901. 152–157.; Nagy, IV. 1858, 91. 
851 Eszterházy, 1901, 155. 
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altábornagy), valamint gróf Esterházy József első felesége báró Maria Franziska von Egkh 

und Hungersbach (1681–1739), második felesége pedig gróf Mária Antonia von Sauer 

(1715–1782) volt. 

Az 1711 és 1765 között rendezett (névsorral ellátott) többi negyvenöt uralkodói vagy 

főúri szánkózás hasonló részletességű bemutatására nincs lehetőség, a következőkben 

röviden leginkább a magyar résztvevők személyére koncentráló áttekintést kívánunk 

nyújtani. A két uralkodó alatt szervezett 45 különféle bécsi szánkózás közül összesen öt 

olyan névlista van, amelyen egy magyar név sem olvasható. Ezek közül egy az 1711 és 1741 

közötti időszakból, négy pedig az 1741 és 1765 közötti periódusból származik.852 A többi 

alkalmon mindig jelen volt legalább két magyar arisztokrata, de volt, hogy hat is. A 

magyarok részvétele a bécsi szánkózásokon – ugyan nem törésektől mentes, de – folyamatos 

növekedést mutat. Míg korszakunk első, (névsorral ellátott) 1716. január 12-én 

megrendezett főúri szánkózásán csak gróf Serényi Károly és felesége volt ott a magyarok 

közül, addig korszakunk utolsó téli mulatságán 1765. február 18-án (a feleségekkel együtt) 

hét magyar nevet azonosíthatunk.853 A főurak szervezte szánkózásoknak kevesebb 

résztvevője volt (általában 14 és 24 szán között mozgott a résztvevők száma), azonban annak 

ellenére, hogy az uralkodócsalád aktívan nem vett részt az eseményen, általában a 

Hofburgból – jól látható módon – figyelte a látványos mulatságot. 1711 és 1741 között öt 

főúri család tagjai vettek részt bécsi szánkózásokon, ők a következők voltak: Serényiek, 

Pálffyak, Eseterházyak, Batthyányak és Czoborok. Különböző rendszerességgel összesen 

(feleségekkel együtt) körülbelül 14–15 magyar arisztokrata járt a Habsburg Monarchia 

elitjével szánkózni. A pontos számot azért problematikus megállapítani, mert az újság olykor 

csak gróf Pálffyként, vagy Serényi kisasszonyként jelölte meg a tagokat, ami korábbi 

részvételek alapján valószínűsítheti az adott személy kilétét, azonban biztos azonosítást nem 

tesz lehetővé. 

A magyar főnemesek közül kiket lehet azonosítani az ünnepélyes bécsi 

szánkózásokon? Az 1719. január. 8-i szánkózás négy magyar résztvevője közül Esterházy 

József és Serényi Jozefa neve többször nem kerül elő, Pálffy Lipót nevét még egyszer 

                                                 
852 VI. Károly 1740. október 20-án hunyt el, ezért az 1740 farsangján megrendezett szánkózások kronológiailag 

még az ő regnálásának az időszakába sorolandók. 

A következő szánkózás névlistáin nem találunk magyar neveket: WD 1729. 01. 08. (Collalto volt a házigazda); 

WD 1748 01. 27. (23-án volt az esemény, Salm szervezte); WD 1748 01. 27. (24-én rendezték a mulatságot, 

Schwarzenberg volt a házigazda); WD 1755. 02. 05. (1-jén volt az esemény, Clary szervezte); WD 1755. 02. 

05. (2-án este volt a szánkózás, Kinsky szervezésében). 
853 WD 1716. 01. 12.; WD 1765. 02. 20. 
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olvashatjuk (további részvételét 1720-ban bekövetkezett halála meghiúsította),854 de Serényi 

Károly és felesége többször is részt vett – nyilván rendszeres bécsi tartózkodásuk miatt – 

udvari szánkózásokon.855 Rajtuk kívül gróf Serényi (Károly) József (1686–1742, később 

cseh helytartó),856 gróf Esterházy Terézia (1697–1746, herceg Esterházy Mihály lánya, 

1721–1725 között udvarhölgy),857 gróf Batthyány Lajos (kancellár: 1732–1746) és felesége 

(gróf Maria Theresia von Kinsky),858 gróf Pálffy Miklós (Lipót fia, céllövészeteknél már 

esett róla szó) és felesége (gróf Maria Anna von Althann),859 gróf Czobor (aki minden 

bizonnyal a céllövészeteknél említett Márk fia, József),860 herceg Esterházy Pál Antal és 

felesége (márki Maria Anna Louisa Lunatti-Visconti),861 valamint gróf Esterházy Miklós 

(koronaőr, nagykövet)862 voltak résztvevői a főúri szánkózásoknak. A főnemesi résztvevők 

azonosítását nemcsak az esetleges keresztnév és/vagy titulus elhagyások nehezíthetik, 

hanem az azonos névvel bíró és Bécsben egyaránt megforduló kortárs rokonok 

összekeverhetősége is. Így például (felhasznált forrásaink alapján) biztonsággal nem 

dönthető el, hogy Esterházy Miklós koronaőrnek vagy Pál Antal hasonló nevű öccsének 

(későbbi „Fényes” Miklósnak) a nevét olvashatjuk-e a lajstromban. Hasonló probléma merül 

fel gróf Pálffy Miklóssal kapcsolatban is, az ő neve többször szerepel a névlistákon, így az 

is elképzelhető, hogy néhány alkalommal mindkét Pálffy résztvevője volt a szánkózásnak. 

Például valószínűsíthető, hogy 1726. januári szánkózáson – nem a fent jelzett Miklós volt 

jelen, aki később vált az udvar rendszeres vendégévé, hanem idősebb rokona – gróf Pálffy 

János (későbbi nádor) Miklós nevű fia (1699–1734), aki egy Schlick udvarhölggyel utazott 

egy szánban, feltehetőleg Mária Jozefával (1708–1761), akit három hónappal később 

                                                 
854 WD 1716. 01. 22. 
855 WD 1716. 01. 12.; WD 1716. 01. 22.; WD 1718. 02. 04. függ.; WD 1718. 02. 08. függ.; WD 1719. 01. 08. 

függ. (felesége nélkül); WD 1723. 02. 03. (a listán gróf Serényi szerepel keresztnév nélkül); WD 1726. 01. 12. 

(a listán gróf Serényi szerepel keresztnév nélkül); WD 1726 01. 30. (a listán gróf Serényi szerepel keresztnév 

nélkül). 
856 WD 1716. 01. 22. 
857 WD 1718. 02. 08. függ. 
858 WD 1723. 02. 03.; 1726. 01. 12. (10-én a Liechtenstein-féle szánkózáson csak Batthyányné volt 

megemlítve); WD 1726 01. 19. (csak Batthyányné szerepel a névlistán). 
859 WD 1726. 01. 12. (a 9-ei és a 10-i névlistán is szerepel a neve); 1729. 01. 08. (6-án a St. Julien-féle 

szánkózáson szerepel, keresztnév megadása nélkül egy Pálffy házaspár neve); WD 1731. 01. 27. (csak Pálffy 

Miklós neve olvasható); WD 1731 01. 31. függ. (keresztnév nélkül, csak Pálffyné neve olvasható); WD 1738. 

01. 15. (csak Pálffy Miklós neve szerepel a listán); WD 1740. 03. 05. 
860 József nem nősült meg, a rokokó főurak életét élte, állítólag Bécsben, Velencében és Párizsban is tartott 

fenn magának házakat, azonban életéről igen keveset tudunk „József a család utolsó férfi-sarjadéka szertelen 

pompákra pazarlá el szép urodalmait, s vénségére teljesen kimerült; halála után pedig hidegen temette el 

emlékezetét a maradék.” Nagy, III. 1858, 210. 

WD 1726. 01. 23.; WD 1729. 01. 08. (6-án, a Collalto-féle szánkózáson vett részt); WD 1729. 01. 19.; WD 

1740. 03. 05. 
861 WD 1738. 01. 15.; WD 1740. 02. 03.; WD 1740. 03. 05. 
862 WD 1738. 01. 15.; WD 1740. 02. 03.; WD 1740. 03. 05. 
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feleségül is vett.863 Érdemes megjegyezni, hogy ezen kör tagjai is mindannyian az udvari 

arisztokrácia köreiből választottak házastársat maguknak (itt csak a korábban nem említett 

párokat említjük): gróf Serényi József gróf Elisabeth von Waldsteint (1697–1787), gróf 

Esterházy Teréziát gróf Ferdinand Karl von Aspremont-Lynden vette el, Esterházy 

nagykövet pedig herceg Lubomirska fogadott lányát, Mária Zsuzsannát (1722–1771). 

Milyen változásokat tapasztalhatunk az 1741 és 1765 közötti időintervallumban? 

Míg az első periódusban csak öt főúri család tagjainak a részvételét figyelhettük meg, addig 

a Mária Terézia uralkodása alatti időszakban tizenkét család (Pálffy, Esterházy, Czobor, 

Kemény, Bánffy, Esterházy, Batthyány, Erdődy, Nádasdy, Keglevich, Sztáray és Bethlen), 

legalább huszonhárom tagját azonosíthatjuk a szánkózás résztvevőjeként. Tehát a korábbi 

évtizedekkel ellentétben már nemcsak a Nyugat-Magyarországon és a Felvidéken (valamint 

a Serényiek részéről a Tiszántúlon és Morvaországban) birtokos családok voltak jelen a 

rangos bécsi mulatságokon, hanem horvátországi és erdélyi arisztokraták is. Személy szerint 

pedig a következő arisztokratákat sikerült azonosítani: gróf Pálffy Miklóson és feleségén,864 

gróf Batthyány Lajoson,865 gróf Czoboron,866 gróf Esterházy Miklóson és feleségén,867 

valamint a regnáló hercegi Esterházy házaspáron kívül,868 gróf Esterházy Antalt,869 báró 

Keményt,870 gróf Bánffyt,871 gróf Esterházy Ferencet,872 gróf Erdődy Miklóst,873 gróf 

Esterházy Józsefnét (szül. gróf Sauer),874 gróf Batthyány Tódort,875 gróf Nádasdy 

                                                 
863 Nagy, IX. 1862, 61. 
864 WD 1744. 01. 18. (felesége nem szerepel a névlistán); WD 1744. 02. 08.; WD 1754. 02. 16. (felesége nem 

szerepel a névlistán); WD 1760. 01. 19. (felesége nem szerepel a névlistán) 
865 WD 1744. 01. 18. (felesége nem szerepel a névlistán); WD 1744. 02. 08. (felesége nem szerepel a résztvevői 

lajstromon);  
866 WD 1744. 01. 18.; WD 1748. 01. 20.; WD 1748. 01. 24.;  
867 Biztonsággal itt sem dönthető el, hogy melyik Esterházy Miklósról van szó, például 1748. január 20-án két 

Esterházy Miklósné is jelen volt a szánkózáson. 

WD 1744. 01. 18. (feleség nélkül); WD 1744. 02. 08. (feleség nélkül); WD 1748. 01. 20.; WD 1748 01. 24.; 

WD 1754. 02. 16.; WD 1755. 02. 08. (a névlistán csak a feleség neve olvasható); WD 1757. 01. 22.; WD 1760. 

01. 19. (csak a feleség neve olvasható). 
868 WD 1744. 01. 18. (csak a feleség neve olvasható); WD 1744. 02. 08. (csak a férj neve szerepel a névlistán); 

WD 1748. 01. 20.; WD 1748. 01. 24. 
869 Valószínűleg herceg Esterházy Pál Antal unokaöccséről, „Fényes” Miklós Antal (1738–1794) nevű fiáról, 

a későbbi soproni főispánról és a nemesi testőrség kapitányáról lehet szó. WD 1765. 02. 13.; WD 1765. 02. 20. 
870 Valószínűleg Kemény Lászlóról lehet szó, aki 1758 és 1762 között volt Erdély kormányzója. Egy bécsi 

szánkózáson vett részt: WD 1744. 01. 18. 
871 Minden bizonnyal Bánffy Dénes, a későbbi erdélyi kancelláriai tanácsos és dobokai főispán. Ő is csak egy 

névlistán szerepel: WD 1744. 01. 18. 
872 Esterházy Ferenc, későbbi kancellár. Rendszeres résztvevője volt a szánkózásoknak: WD 1744. 01. 18.; 

WD 1744. 02. 08.; WD 1748. 01. 20.; WD 1765. 01. 05. 
873 Erdődy Miklós vezérőrnagy, kamarás: Nagy, IV. 1853. 67. Neve a következő névlistán szerepel: WD 1748. 

01. 20. 
874 WD 1750. 01. 28.; WD 1750. 01. 31.; WD 1755. 02. 08.; WD 1760. 01. 19. 
875 Batthyány Tódor 1754 és 1757 között József főherceg kamarása. A neve a következő résztvevői 

lajstromokon szerepel: WD 1754. 02. 16.; WD 1755. 02. 08.; WD 1757. 01. 22.; WD 1760. 01. 19.; 1760. 01. 

23. (keresztnév nélkül szerepel). 
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kisasszonyt,876 gróf Pálffy Jánost,877 Károlyt,878 és Lipótot,879 gróf Erdődy Teréziát,880 gróf 

Keglevichet,881 gróf Sztáray kisasszonyt,882 illetve a gróf Bethlen házaspárt.883 Rajtuk kívül 

két férjezett arisztokrata hölgy családi neveit is olvashatjuk: Esterházy grófnő, született gróf 

Erdődy, aki minden bizonnyal gróf Erdődy Terézt jelölheti, akit 1763-ban vett el „Fényes” 

Miklós fia, herceg Esterházy Antal.884 A másik hölgy pedig Batthyány grófnő, született gróf 

Esterházy, akit azonban nem sikerült azonosítani. 

A résztvevők névsorát olvasva a magyar arisztokrácia elitje – itt kiváltképp a 

Batthyány, Esterházy és Pálffy családra gondolunk – volt jelen a bécsi szánkózásokon, 

valamint – a kamarások, udvarhölgyek miatt – a fiatalok aránya is szembetűnő, ami másrészt 

természetes is. A szánkózáson részt vett tagok közül többen később magas karriert futottak 

be, például Batthyány Lajos nádor, mindkét Esterházy Miklós testőrparancsnok vagy 

Esterházy Ferenc és Pálffy Károly kancellár lett. Az udvari mulatságokon résztvevő 

arisztokraták között pedig egyfajta laza hálózati kapcsolatrendszert figyelhetünk meg, 

például Esterházy József unokaöccse volt Miklós (későbbi nagykövet) és Ferenc (kancellár), 

Batthyány Lajosnak a fia volt Tódor, Pálffy Lipótnak (1681–1720) a fia a hasonló nevű 

testőrparancsnok, ahogy Pálffy János Miklósnak és Schlick Jozefának a gyermeke volt, vagy 

Pálffy Károly, Miklós kancellárnak és Althann grófnőnek a fiaként látta meg a napvilágot. 

De az egyenesági, leszármazási kapcsolatokon kívül csoporton belüli házasságokat is 

megfigyelhetünk, például Esterházy József unokahúgát, (Ferenc és Miklós húgát) Filippinét 

Batthyány Tódor vette feleségül, Erdődy Miklós pedig Batthyány lányát, Antóniát vette el, 

az ő lányuk volt Teréz, akit pedig Esterházy Miklós fia, a későbbi regnáló herceg Antal vett 

feleségül (aki 1765-ben két alkalommal, szintén résztvevője volt a szánkózásoknak). A 

                                                 
876 Minden bizonnyal Nádasdy Mária Annáról (1737–1798), 1755 és 1756 közötti udvarhölgyről lehet szó. WD 

1755. 02. 08. 
877 Pálffy János (1728–1791), testőralkapitány 1760–1784. (János nádor unokája, Miklós és Schlick Jozefa fia.) 

Nagy, IX. 1862, 62. A következő szánkózásokon szerepelt: WD 1757. 01. 22.; WD 1760. 01. 23. 
878 Pálffy Károly, József főherceg kamarása 1764 és 1765 között, később kancellár (1735 és 1774 között király 

főajtónálló, Fallenbüchl, 1988, 90). A következő résztvevői névlistákon szerepel a neve: WD 1757. 01. 22.; 

WD 1760. 01. 19.; WD 1760. 01. 23.; WD 1765. 01. 02.; WD 1765. 02. 09.; WD 1765 02. 13.; WD 1765 02. 

16.; WD 1765. 02. 20. 
879 Pálffy Lipót 1760 és 1762 között a nemesi testőrség kapitánya. A következő szánkózáson vett részt: WD 

1765. 01. 05. 
880 Erdődy Teréz (1745–1782) 1762 és 1765 között udvarhölgy, majd kamaráskisasszony. Neve a következő 

lajstromokon olvasható: WD 1765. 02. 09.; WD 1765. 02. 20. 
881 Feltehetőleg Keglevich Józsefről (1700–1763) lehet szó, aki 1720 és 1728 között nemesi apródi szolgálatot 

teljesített, de később is jelen volt az udvarban. (Nagy, VI. 1860, 159.) Róla lásd: WD 1765. 02. 09. 
882 Valószínűleg Sztáray Mária Annáról (elh. 1782) lehet szó, aki 1766-ban udvarhölgyi szolgálatot teljesített. 

(Nagy, X. 1863, 860.) Neve a következő lajstromon szerepel: WD 1765. 02. 13. 
883 Bethlen Gábor erdélyi kancellár és felesége, Khevenhüller főkamarás lánya, Mária Jozefina. A következő 

szánkózásokon vettek részt: WD 1760. 01. 19. (csak Bethlen); WD 1765. 02. 13. (itt is csak Bethlen neve 

szerepel); WD 1765. 02. 20. 
884 Ezen a néven egy alkalommal szerepel: WD 1765. 01. 02. 



205 

 

különböző sógori és egyéb „szövetségi” kapcsolatok vizsgálata azonban túlmutat a 

disszertáció keretein. 

Az udvari mulatságok résztvevői nyilván továbbra sem csak egymás közt 

házasodtak, hanem legnagyobb arányban a nemzetközi arisztokrácia tagjaival. Ez alól 

kivétel Czobor József és Sztáray grófnő, akik nem kötöttek házasságot, valamint – a két 

erdélyi gróf – Bánffy Dénes, aki Barcsay Ágnest (?–?) és Kemény László, aki Teleki 

Zsuzsannát (1712–?) vette feleségül. A többi résztvevő mind az udvari arisztokrácia köreiből 

választott magának házastársat (csak a korábban nem tárgyaltakat említem): Esterházy 

Ferenc báró Durville Antóniát (1726–1801), Nádasdy Mária Anna gróf Franz Anton von 

Lamberget, Pálffy János gróf Maria Gabriella von Colloredo-Mansfeldet (1741–1801), 

Pálffy Károly herceg Maria Theresia Anna von Liechtensteint (1741–1766) (Emanuel 

herceg lányát), Pálffy Lipót gróf Maria Josefa von Waldsteint (1720–1763) és Keglevich 

József báró Theresia von Thavonatot (1706–?). 

A főnemesi famíliák közeledésére kiváló teret biztosított a bécsi udvar, a különféle 

mulatságok, köztük a szánkózás is első rangú ismerkedési lehetőségeket rejtett magában, 

amelynek keretében 10-20-30 arisztokrata család találkozott egymással. A néhány órás 

szánkózás alatt az adott főúr és kísérő hölgye beszélgethetett, közelebbről 

megismerkedhetett a másik család képviselőjével, valamint (rend szerint) a mulatságokat 

követő bálokon és fogadásokon a társaság többi tagja is kapcsolatba kerülhetett egymással. 

Sőt, néhány esetben még az uralkodócsalád egy-egy tagjával is közelebbi ismertségbe 

kerülhetett a szánkózás néhány szerencsés résztvevője. 1765. február 12-én például 

Lotaringiai Károly kísérő hölgye herceg Esterházyné volt, a római királynét, Jozefát Pálffy 

Károly kísérhette, vagy Albert herceg párja Sztáray kisasszony volt.885 A magyar főnemesek 

számára igen megtisztelő ceremoniális helyzetet minden bizonnyal a szánkózás nem 

nyilvános jellege tette lehetővé, ugyanis inkognitóban enyhítettek a szigorú ceremoniális és 

rangszabályokon.886 

A szűkkörű főúri szánkózásokra való meghívások a császárvárosban tartózkodó 

arisztokraták számára – költséges voltuk ellenére – igen megtisztelő gesztust jelenthettek, 

mivel ezek szervezői rendszerint igen előkelő és befolyásos főnemesek voltak. VI. Károly 

alatt – többek között – Schönborn birodalmi alkancellár, Hamilton lovassági tábornok 

(később a temesvári bánság kormányzója), Auersperg főudvari marsall (majd 

főistállómester, később főkamarás), Saint-Julien főistállómester, Colloredo (később 

                                                 
885 WD 1765. 02. 13. 
886 A ceremoniális inkognitóról lásd: Schnitzer, 1999, 37–43.; Kulcsár, 1999, 41.; 55–56.; Kulcsár, 2005, 1172. 
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birodalmi alkancellár) volt a szánkózások házigazdája, és Mária Terézia alatt sem kevésbé 

neves főurak vállaltak hasonló feladatokat, mint Salm főudvarmester, Schwarzenberg 

főudvarmester, vagy a Liechtenstein hercegek. A magyar arisztokraták közül a Wienerisches 

Diarium két alkalommal herceg Esterházy Pál Antal (tehát a legmagasabb rangú magyar 

világi főnemes) szervezésében létrejött, 1740 februárjában és márciusában megrendezett 

szánkózásról közölt névsorral ellátott bejegyzést.887 Mindkét eseményen nagyjából 

ugyanazon arisztokratákból álló kör vett részt, akik általában a szánkózások rendszeres 

meghívottai voltak (tehát a magyarok aránya nem volt magasabb). 

Érdemes megjegyezni, hogy Székely László önéletírásából értesülhetünk arról, hogy 

1744. január 14-én gróf Pálffy Rudolf (1719–1768) tizennégy szánból álló szánkózást 

rendezett.888 Az eseményről röviden hírt adott a bécsi újság is,889 azonban névlistát nem 

közölt, tehát a lap csak az igazán rangos főúri szórakozásokról tájékoztatta részletesebben 

az olvasóit, így jelen vizsgálatunkból is számos kapcsolódó esemény kimaradt, azonban a 

felvázolt kép is nagyságrendileg helytállónak kell, hogy bizonyuljon. Röviden vegyük 

szemügyre a Pálffy-féle szánkózást is! Az esemény érdekessége, hogy olyan főúr volt a 

házigazdája, akinek a nevét nem olvashattuk a vizsgált résztvevői lajstromokban. Pálffy 

Rudolf Lipótnak és Souches Máriának a fia volt, Bécsben tanult, katonai pályára lépett, 

előbb altábornagy, majd ezredtulajdonos lett, felesége pedig gróf Eleonora von Kaunitz-

Rietberg (1723–1776), a későbbi államkancellár (tehát a Mária Terézia alatti 

legbefolyásosabb miniszter) húga volt.890 A szánkózás sajátossága a résztevők 

kiválasztásában megnyilvánuló domináns magyar jelleg volt. Székely ugyan két résztvevő 

(nyilván külföldi főnemes lehetett) nevére nem emlékezett és a kísérő hölgyek nevét sem 

közölte, a fennmaradó tizenkét résztvevő közül négy volt (cseh–)osztrák arisztokrata (herceg 

Schwarzenberg, ifjabbik herceg Liechtenstein, gróf Zeiler (vagy inkább Seilern) és gróf 

Löwenstein). A többi nyolc résztvevő magyar főnemes volt (a szervezőn és az emlékírón 

kívül): Pálffy Lipót (Rudolf testvére), Erdődy László vagy Lajos,891 Erdődy József, 

Esterházy József, Bethlen Gábor és gróf Bánffy Dénes. Székely Lászlóval kapcsolatban is 

érdemes megjegyezni, hogy – grófi rangja ellenére – erdélyi nemesként nem számított sem 

túl vagyonos, sem túl befolyásos arisztokratának Bécsben, aminek – korábban idézett 

                                                 
887 WD 1740. 02. 03. és WD 1740. 03. 05. 
888 Székely, 2000, 135. 
889 WD 1744. 01. 15. 
890 Nagy, IX. 1862, 65. 
891 Több hasonló nevű kortárs is élt ekkor – kontrollforrás nélkül – biztonsággal nem lehet azonosítani, ahogy 

a listán következő Erdődy Józsefet sem 
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soraiból is kitűnik, hogy – ő is tudatában volt. Székely a magasabb rangú nemzetközi 

arisztokraták, vagy az udvar szervezte szánkózásokra – amelyekre csak egy szűk kör volt 

hivatalos – nem kaphatott meghívást. Az 1744. január 14-én megrendezett uralkodói 

szánkózást mint néző, és nem mint résztvevő írta le.892 A névlista alapján úgy tűnik, hogy a 

Pálffy Rudolf-féle szánkózás résztvevői is a ranghierarchiát követve – előröl hátra felé 

haladó csökkenő sorrendben (kivétel a mindig az élen szánkózó házigazda) – sorakoztak fel, 

a menet utolsó tagja volt az erdélyi főúr. Ezzel szemben a reprezentáció szempontjából vett 

pozitív megkülönböztetésnek örvendhettek azon (korábban említett) főnemesek, akik a 

Habsburg rokonokkal egy szánban utazhattak, vagy 1765. február 14-én a Laxenburg 

környéki szánkózáson Pálffy Károly is, aki a szűk – mindössze 12 szánt számláló – 

inkognitóban megrendezett uralkodó szánkózás résztvevője lehetett.893 

 

3. „Bauerhochzeit” 

 

A farsangi mulatságok egyik legkedveltebb bécsi szórakozási formája az ún. 

„parasztesküvő” volt.894 „Ha császári paraszt esküvőt rendeznek, akkor a regnáló császári 

felségek alakítják a gazdát és a gazdasszonyot, a többi gavallér és dáma szerepét pedig 

kiosztják. Az egész legmagasabb és a magas társaság beöltözve jelenik meg, amelynél 

minden páros úgy viseli az öltözetét, miként azt előírták neki. […]  Ezen alkalomkor minden 

igazán vidáman telik, és a császári felség mint gazda jó példával jár a vendégei előtt, azáltal, 

hogy ő a kezdetektől a végéig tánccal és más módon vidámnak és szórakozottnak mutatja 

magát […].”895 

A középkori és reneszánszkori karneváli mulatságok – amelyek olyan szemléletesen 

elevenednek meg Pieter Bruegel és Hieronymus Bosch képein – udvari kultúrába adaptált, 

„megszelídített” változatát fedezhetjük fel ezen ünnepségekben. „A hivatalos ünneppel 

szemben a karnevál az uralkodó igazság és a fennálló rend alóli ideiglenes 

fölszabadulásnak, a hierarchikus viszonyok, kiváltságok, normák és tilalmak átmeneti 

                                                 
892 Székely, 2000, 130-131. 
893 WD 1765 02. 16. 
894 Lásd róla bővebben: Rohr, 1729, 826.; Bastl, 1996, 225–229.; Schmücker, 2007; Scheutz, 2008, 143–150.; 

Schnitzer, 1999, 243–249. 
895 „Wenn eine Kayserliche Wirthschafft passiret, so sind alsdenn die regierende Kayserliche Majestäten Wirth 

und Wirthin, die übrigen Cavalliers und Dames werden alsdenn zu solcher denominiret, und die gantze 

Allerhöchste und hohe Gesellschaft erscheinet verkleidet, worzu einem iedweden Paar die Kleidung, so es 

tragen soll vorgeschrieben wird. […] Bey dieser Gelegenheit nun gehet es insgemein recht lustig zu, und gehen 

Kayserliche Majestät als Wirth denen Gästen mit einem guten Exempel vor, indem sie sich von Anfang biß zum 

Ende mit Tantzen und andern Veränderungen lustig und vergnügt bezeigen […].” Küchelbecker, 1730, 261. 
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fölfüggesztésének ünneplése. […] A hivatalos ünnepek mindig erőteljesen hangsúlyozták a 

hierarchikus különbségeket: úgy illett, hogy mindenki a címeit, rangját, érdemeit 

demonstráló jelvényeket magára öltve vegyen bennük részt, és olyan helyet foglaljon el, 

amely a hierarchián belüli pozíciójának megfelel. A hivatalos ünnep az egyenlőtlenséget 

szentesítette. A karneválon ezzel szemben mindenki egyenrangúnak számított.”896 Nietzsche 

– az attikai tragédiával kapcsolatban megfogalmazott – gondolatai is jól alkalmazhatóak e 

társadalmi-kulturális gyakorlat megértéséhez, aki szerint a hasonló mulatságok során az 

„apollói” tiszta, rendszerezett kultúrán egyfajta dionüszoszi mámor és tombolás kerekedik 

felül.897 A német filozófus szerint a tragédia védekezési mechanizmusnak tekinthető, 

amelyben álarcok mögé bújva, szabályozott keretek között tud Dionüszosz megjelenni, így 

„az elviselhetetlen elviselhetővé válik” és a résztvevők egy időre ki tudnak szakadni a 

hétköznapi rend nyomása alól. 

A karneváli „őrület”, a fordított hierarchikus rend elsősorban a népi kultúra farsangi 

ünnepségeire (például a bolondkirály, bolondpüspök választásra) volt jellemző, azonban az 

Európa-szerte elterjedt gyakorlat a társadalom felső köreiben, köztük az uralkodói 

udvarokban is egyre kedveltebbé vált.898 Az idő előrehatdával, a felvilágosodás terjedésével 

is összefüggésben ez a hagyomány is egyre inkább visszaszorult. Az udvari közeg tekinthető 

a viselkedéskultúra egyik legnagyobb szabályozójának, azonban farsangi időben ebben a  

miliőben is egyfajta enyhülés volt tapasztalható. A „parasztesküvők” vagy később a 

maszkabálok alatt a császárvárosban is engedtek a protokolláris kötöttségekből és spanyol 

etikett szabályaiból, aminek az egyik legszembeötlőbb bizonyítéka, hogy U-alakú asztalnál 

az ünneplő közönség és a császári-királyi pár együtt étkezhetett (sőt kiemelt helyen a szerep 

szerinti ünnepelt pár ülhetett).899 Korszakunkban rendszerint a Hofburgban, esetleg a 

Favorita kastélyban megrendezett „parasztesküvőkön” általában az uralkodócsalád és ötven-

hatvan udvari főnemes volt jelen. A regnáló császár és császárné – ahogy a fenti Keyßler 

idézetben is olvasható – a házigazda szerepét vállalta magára, azonban a többi páros 

szerepkört – köztük a játék szerinti menyasszonyét és vőlegényét – már hónapokkal a 

farsangi időszak előtt kihúzták/kisorsolták.900 A bécsi udvarban leggyakrabban különböző 

nemzetek (többek között szláv, magyar, német, francia, török) népviseleteibe öltöztek be, 

azonban a ruhák a főúri társaság igényeinek megfelelő szabással, anyaggal és díszítettséggel 

                                                 
896 Bahtyin, 1982, 15–16. 
897 Nietzsche, 1986. 
898 Burke, 1978, 185–191.; Bahtyin, 1982, 130. 
899 Lásd 13. függelék. 
900 Keyßler, 1751. (Oldalszám nélküli, online változat.) 
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bírtak. Az öltözékek elkészítetése komoly anyagi terhet jelentett a kisorsolt párok férfi 

tagjainak (mivel nekik kellett a hölgyek ruháját is fedezniük), Keyßler szerint mindent 

összevetve akár háromezer forintot is kitehettek a kapcsolódó költségek.901 A fiatal 

arisztokraták pedig a reprezentációs versenyben nyilván nem akartak alul maradni, 

igyekeztek az ünneplő társaság és a kísérő hölgy előtt (akinek a becsületéért pedig szintén 

felelősséggel tartoztak) rangjuk, családjuk és hivataluk presztízsének megfelelő képet 

kialakítani magukról. Minden bizonnyal – a magas megtiszteltetés mellett – nagy felelősség 

is nehezedhetett 1729 márciusában gróf Serényi902 vállára, akinek kísérője a Habsburg 

trónörökös, Mária Terézia főhercegnő volt.903 

A Wienerisches Diarium alapján Károly császár uralkodása alatt összesen tizenegy 

alkalommal rendeztek udvari Bauerhochzeitot (az egyik mulatságot még Lünig is 

közölte),904 valamint az újságból egy alkalommal, arról is értesülhetünk, hogy herceg 

Liechtenstein is házigazdája volt hasonló mulatságnak.905 A karneváli mulatságok résztvevői 

körét az uralkodócsalád, néhány fontosabb udvari tisztségviselő, például 1725-ből gróf 

Johann Julius von Hardegg fővadászmester vagy gróf Johann Albert von Saint-Julien 

fősolymászmester, illetve legnagyobb számarányban a kamarások és az udvarhölgyek 

alkották. A tizenkét farsangi gálanévsorból tizenegyen olvasható magyar arisztokraták neve 

is.906 Nyolc arisztokrata család (Serényi, Pálffy, Esterházy, Zichy, Erdődy, Batthyány, 

Czobor és Illésházy), legalább tizenkét tagját azonosíthatjuk a „parasztházasságok” 

résztvevőjeként. Nagyjából ugyanazon kör tagjaival találkozhatunk, akiket már a többi 

udvari mulatságokon is azonosítottunk, vagyis Serényi Károllyal,907 Pálffy Lipóttal,908 

                                                 
901 Keyßler, 1751. (Oldalszám nélküli, online változat.) 
902 Keresztneve sajnos nem volt megadva, így nem tudjuk, hogy Károlyról vagy Józsefről lehet-e szó. 
903 WD 1729. 03. 02.  
904 Lünig, II. 1720, 1212–1216. 
905 Ezeket lásd a következő lapszámokban: WD 1715. 03. 05. függ.; WD 1718. 02. 15.; WD 1719. 02. 18.; WD 

1725. 02. 17. függ.; WD 1726. 02. 23.; WD 1726. 03. 06.; WD 1727. 02. 26. függ.; WD 1729. 03. 02.; WD 

1730. 02. 25. függ.; WD 1731. 02. 07. függ.; WD 1732. 02. 27. függ.; illetve a Liechtenstein-féle mulatságról 

lásd: WD 1725. 02. 07. függ.; WD 1725. 02. 10. függ. 
906 A következő lajstromon nem olvasható magyar főnemes neve: WD 1718. 02. 15. 
907 WD 1715. 03. 05. függ.; WD 1725. 02. 17. függ.; WD 1726. 03. 06. (keresztnevét nem adták meg); WD 

1727. 02. 26. függ. (keresztnevét nem adták meg); WD 1729. 03. 02. (keresztnevét itt sem adták meg); WD 

1730. 02. 25. függ. (keresztnév nélkül); WD 1731. 02. 07. függ. (keresztnév nélkül). 
908 WD 1715. 03. 05. függ.; WD 1719. 02. 18. 
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Serényi Jozefával,909 Zichy Károllyal,910 Pálffy Károllyal,911 Pálffy Miklóssal,912 Batthyány 

Lajossal,913 Esterházy Teréziával,914 vagy Czobor Józseffel.915 

Újonnan hat magyar főnemest azonosíthatunk, mégpedig Esterházy Eleonórát (1696–

1749),916 Esterházy Györgyöt (1691–1734),917 Czobor Mária Antóniát,918 Esterházy 

Ferencet,919 Erdődy Jozefát920 és Illésházy Józsefet.921 A főurak közül ketten (Esterházy 

Ferenc kivételével) mint kamarások, a három arisztokrata nő mint udvarhölgy vett részt az 

udvari „parasztesküvőn”. Érdemes megjegyezni, hogy talán nem véletlenül nem (vagy csak 

érintőlegesen) találkozhattunk eddig az említett arisztokratákkal, mivel úgy tűnik, hogy 

(kiváltképp a férfiak) igazán aktív udvari szerepet nem játszottak. Esterházy György, Gáspár 

(k. 1666–1724) alezredes fiaként az Esterházyak oldalágából származott, és tudtunkkal sem 

Bécsben, sem a magyar országos nagypolitikában nem játszott jelentős szerepet, karrierjének 

csúcsán (1730 és 1735 között) magáénak tudhatta a királyi főajtónállói címet, valamint 1733 

és 1734 között (Esterházy Ferenc helyett) Fejér vármegye helyettes főispánja volt.922 

Illésházy József Miklós kancellár fia volt, és Esterházy Györggyel ellentétben a magyar 

politikai életben sikerült érvényesülnie, karriert építenie: 1730 és 1755 között királyi 

étekfogómester, 1755 és 1759 között tárnokmester, majd 1759-től országbíró volt, valamint 

1724-től haláláig ő töltötte be Liptó és Trencsén vármegye örökös főispáni tisztségét.923 

Esterházy Ferenc (1683–1754), József (későbbi országbíró) öccse volt (hozzá hasonlóan 

Antal testvérükkel ellentétben Habsburg-párti maradt még a Rákóczi mozgalom idején is), 

személyes udvari jelenlétéről nem tudunk (számára gesztusértékű megtiszteltetés lehetett 

kamarási cím nélkül a farsangi mulatságon való részvétel), legmagasabb tisztségei a 

következők voltak: Borsod és Fejér főispánja (előbbié 1711 és 1754 között, utóbbié 1691 és 

                                                 
909 WD 1719. 02. 18.; WD 1726. 02. 23. (keresztnév nélkül); WD 1725. 02. 07. függ.; WD 1725. 02. 10. függ. 
910 WD 1725. 02. 17. függ.; WD 1726. 03. 06. (keresztnév nélkül). 
911 WD 1725. 02. 17. függ. 
912 Pálffy János fiáról, Miklósról (1699–1734) lehet szó, mivel az újság is megjegyzi, hogy az „ifjabb” Miklós 

(tehát nem a nádor), valamint az eseményen jelen volt Schlick grófnő is, akit Miklós két hónappal később vett 

feleségül. WD 1726. 02. 23. 
913 WD 1725. 02. 17. függ. 
914 WD 1725. 02. 17. függ.; WD 1726. 03. 06. (keresztnév nélkül); WD 1727. 02. 26. függ. (keresztnév nélkül, 

de kamaráskisasszonyi titulusának megjelölésével); WD 1729. 03. 02. (keresztnév nélkül). 
915 WD 1726. 02. 23.; WD 1730. 02. 25. függ. 
916 WD 1715. 03. 05. függ. 
917 WD 1725. 02. 17. függ. 
918 Antónia (1692–1742), Márk lánya volt, aki ekkor teljesített udvarhölgyi szolgálatot az udvarban. WD 1729. 

03. 02. (keresztnév nélkül); WD 1731. 02. 07. függ. (keresztnév nélkül). 
919 WD 1726. 03. 06. 
920 Életrajzi adatai számunkra ismeretlenek, valószínűleg Erdődy Kristóf lányáról, Erdődy Antal feleségéről 

lehet szó. WD 1725. 02. 17. függ.; WD 1726. 03. 06. (keresztnév nélkül). 
921 WD 1732. 02. 27. függ. 
922 Nagy, IV. 1858, 93.; Fallenbüchl, 1988, 89.; Fallenbüchl, 1994, 76. 
923 Fallenbüchl, 1988, 87.; Fallenbüchl, 1994, 84.; 103. 
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1747 között), 1731-től 1746-ig királyi főlovászmester, majd utána tárnokmester volt.924 

Gyermekei közül többen igen magas karriert futottak be, például: Miklós követ, Ferenc 

kancellár és Károly egri püspök lett. Külön érdekes felhívnunk arra is a figyelmet, hogy az 

utóbb említett hat arisztokrata közül négy magyar házastársat választott magának (kivétel 

Czobor Márk lánya, akit mint korábban említettük egy herceg Cardona vett el, illetve 

Esterházy György, aki tudtunkkal nem házasodott meg), Esterházy Eleonóra gróf Pálffy 

János (a későbbi János nádor 1717-ben elhunyt fiát), Esterházy Ferenc (szintén Pálffy János 

lányát) Pálffy Szidóniát (1690–1743), Erdődy Jozefa feltehetően gróf Erdődy Antalt, 

Illésházy pedig gróf Csáky Franciskát (?–1728) (bár másodszor gróf Theresia Petronella von 

Abensberg-Traunt vette el).925 Tehát az udvarban ritkábban jelen lévők vagy kevésbé aktív 

szerepet játszók (ez kiváltképp a férfiakra jellemző) sokkal inkább magyar főnemesi 

családokkal igyekeztek frigyre (és általa szövetségre) lépni. 

1733-tól azonban igen ritkán rendeztek a bécsi udvarban Bauerhochzeitot (a 

Zeremonialprotokollban később egy kapcsolódó bejegyzést sem lehet találni.926 Egyik 

kivételes esetnek az 1743. február 5-én (cseh paraszti tematikával) megrendezett udvari 

Bauerhochzeit tekinthető, amelyen – huszonhét másik udvari arisztokrata mellett – 

Batthyány Lajos és felesége, valamint Esterházy Pál Antal is részt vettek.927 A 

„parasztesküvők” helyett Mária Terézia sokkal jobban kedvelte a – rokokó játékosságát és 

életörömét kifejezésre juttató – divatos maszkabálokat.928 Gondoljunk csak Martin van 

Meytens jól ismert festményére, amelyen a fiatal uralkodónő török kosztümben, álarccal a 

kezében látható. „Őfelsége többször eljött a Balhausba, hogy lássa az álarcosbált, és soha 

nem volt olyan elégedett, mint amikor, álarcot öltve, nem ismerték fel, ami azonban csak 

ritkán sikerült neki, mivel élénk járásáról igen hamar felismerték.”929 A maszkabál, álarc-

viselés az udvari társadalom szimbólumának is tekinthető, amelynek során a résztvevők 

játékosan elrejtik igazi arcukat, és egy megkreált látszatvalóság mögé bújnak. Annak 

ellenére, hogy a hasonló mulatságok a 18. században igen divatosak voltak, nem minden 

szerző tudott a maszkabálok filozófiájával azonosulni, többek között Friedrich Karl von 

Moser sem. „Az erénynek az emberek között oly nagy tisztelete van, hogy azokat nyilvánosan 

lehet gyakorolni, azonban a sötétség gyermekeinek muszáj a züllött műveiket magukra 

                                                 
924 Fallenbüchl, 1994, 72.; 76. 
925 Nagy, V. 1859, 228 
926  Schmücker, 2007, 446. 
927 WD 1743. 02. 06. 
928 Baróti, 1986, 43. 
929 Kulcsár, 2000/b, 329. 
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venniük, azért hogy az igazak bíráló tekintete elől rejtve maradjanak.”930 Vagy a fent idézett 

Khevenhüller szerint: „Minden elővigyázatosság ellenére sem lehetett azonban elkerülni 

(…) a sejtett rossz következményeket [itt első sorban a szerelmi afférokra gondol, K. Zs.], 

melyekre az álarcok nyújtotta szabadság túl sok alkalmat adott.”931 A 18. század közepén a 

császárvárosban – különböző szinteken is – igen elterjedté váltak a különféle farsangi 

bálok.932 Ezeknek az áttekintésére, azonban a disszertáció nem vállalkozhat, és nemcsak a 

téma nagysága és szerteágazó volta miatt, hanem a rosszabb (és szükségszerűen) 

fragmentáltabb forrásadottságok miatt sem: a Wienerisches Diarium és a 

Zeremonialprotokoll-kötetek egyre ritkábban, inkább csak elvétve közöltek névlistákat az 

adott eseményekről. 

Batthyány Károly miatt érdemes említést tennünk a főhercegeknek és főhercegnőknek 

rendezett maszkabálokról is. József trónörökös főudvarmestere saját otthonában 

rendszeresen szervezett a Habsburg-család fiataljainak és néhány előkelő család 

gyermekének farsangi ünnepségeket.933 A következő uralkodói generációt (leendő császárt, 

királyt, választófejedelmet), valamint néhány udvari főméltóság nagy reményű gyermekét 

vendégül látni megtisztelő feladata és hivatali kötelessége is volt Batthyánynak. Sajnos a 

meghívott fiatal főnemesek személyére nincs rálátásunk, Khevenhüllertől is csak annyit 

tudhatunk meg, hogy lánya, Theresia több alkalommal jelen volt, a Wienerisches Diarium is 

csak előkelő fiatal városi hölgyek részvételéről tett említést.934 

 

4. Egyéb szórakozási alkalmak 

 

A 17–18. században a császárvárosban igen kedvelt udvari mulatságnak számítottak 

a lovas keringők (Karussel), a lovas balettek (Roßbalett) és ezeknek a különböző válfajai, 

                                                 
930 „Die Tugend hat doch noch so vilen Respect unter den Menschen, daß man sie öffentlich ausüben darff, die 

Kinder der Finsterniß aber müssen sich zu ihren lasterhaften Wercken verkleiden, um dem straffenden Auge 

des Gerechten verbogen zu bleiben.” Moser, II. 1761, 572–573. 
931 Kulcsár, 2000/b, 329. 
932 A bécsi bálokról lásd: Kulcsár, 2005, 1181–1183. 
933 1749. február 17-i gyermek maszkabálról: WD 1749. 02. 19. 

1750. február 5-én megrendezett mulatságról: WD 1750. 02. 07. 

1752. február 13-i bálról lásd: Khevenhüller, III. 1910, 12., vagy WD 1752. 02. 16. 

1753. március 4-i farsangi mulatságról: Khevenhüller, III. 1910, 94. 

1755. február 9-i eseményről: WD 1755. 02. 12. 

1755. március 1-i bálról: Khevenhüller, III. 1910, 232. 

1756. február 29-i maszkabálról: Khevenhüller, IV. 1914, 9. 

1756. április 21-i bálról: Khevenhüller, IV. 1914, 15. 

1759. február 22-i farsangi mulatságról: Khevenhüller, V. 1911. 90. 
934 Khevenhüller, III. 1910. 12.; WD 1755. 02. 12. 
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amelyek a lovagi tornák udvari kultúrába átültetett utódai voltak – a céllövészetekhez 

hasonlóan – különböző feladatokkal (díjugrás, célba dobás, lövés) kombinált látványos 

ügyességi versenyek voltak.935 „Az ünnepi felvonulások és a karusszelek 

szemgyönyörködtető látványosságaink kedvéért született meg a spanyol magas iskola, a 

kifinomult lovaglás netovábbja, melynél a ló és a lovas szinte egy lénnyé forr össze minden 

mozdulatban. A ló minden mozdulata tökéletes bájjal és grandezzával teljes. A lovas könnyed 

mozdulatlanságot mutat és mégis a legnagyobb erőkifejtéssel és ügyességgel irányítja a 

lovát.”936 Károly császár a Hofburghoz épített igen előkelő Spanyol Lovaglóiskolával 

(Spanische Hofreitschule) méltó helyet biztosított a hasonló udvari mulatságok számára, de 

a lovas keringő műfaja Mária Terézia udvarában is tovább élt. 1743. január 2-án például 

rendhagyó módon női lovas keringőt tartottak Bécsben, amelyen a királynő és az udvari 

arisztokrata hölgyek is mint aktív résztvevők voltak jelen.937 A magyarok közül az 

eseményen részt vett gróf Pálffy Miklós és felesége, gróf Esterházy Miklósné, herceg 

Esterháyné és gróf Serényi is. 

A 18. századi bécsi élet egyik legjellegzetesebb szórakozási formája (kiváltképp a 

század második felében) a színházba járás volt, amely eltérő formában ugyan – az udvari 

színháztól a vásári komédiákig –, de elérhető volt a különböző társadalmi-kulturális rétegek 

számára is.938 Bécsben Mária Terézia regnálása alatt négy színház működött: az ún. nagy 

udvari színház (amelyet 1700-ban építettek, majd 1747-ben vigadóteremmé alakítottak át), 

a Mihály téren található ún. új udvari színház (1741-ben alakították ki egy bálteremből, 

1748-ban tovább modernizálták), a schönbrunni kastély is rendelkezett előadóteremmel, a 

negyedik a Kärtnerthor-Theater volt (1708-ban emeltette Bécs városa, 1761-ben leégett, 

aztán újjáépítették – itt inkább könnyedebb darabokat játszottak).939 A 18. század kezdetétől 

a Habsburg fővárosban igen pezsgő zenei kultúra is kibontakozott, amiben az uralkodók 

ízlése is meghatározó szerepet játszott. Lipót és Károly császár – herceg Esterházy Pálhoz 

hasonlóan – nemcsak zenei mecénás volt, hanem maguk is komponáltak. A 18. derekán 

pedig olyan neves zenészek álltak az udvar szolgálatában, mint Gluck és Metastasio, később 

Haydn (bár ő elsősorban a herceg Esterházy család zeneszerzője volt) és Mozart. 

A magyar arisztokraták közül gróf Esterházy Ferenc (későbbi kancellár) játszotta a 

legfontosabb szerepet a császárváros színházi életében, ő ugyanis 1752 és 1754 között a 

                                                 
935 Seitschek, 2007, 357–385.; Alewyn, 1959, 16–18. 
936 Gleichen-Russwurm, 194,. 175. 
937 WD 1743. 01. 09. függ. 
938 A korabeli bécsi színházakról lásd: Melton, 2001, 183–191. 
939 Barta, 1988, 134–135. 
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Hoftheater intendánsa volt.940 Esterházy nemcsak mint szervező tevékenykedett a színházi 

világban, hanem olykor színészi feladatokat is vállalt, például 1752 februárjában egy francia 

komédiában szerepelt többek között Mária Anna főhercegnővel, illetve fiatal Chotek, 

Starhemberg, Khevenhüller, Dietrichstein, Pergen, Colloredo vagy Trautson grófokkal és 

grófnőkkel együtt.941 A barokk kor udvari kultúrájában elterjedt gyakorlat volt, hogy az 

uralkodócsalád tagjai vagy akár maga az uralkodó is szerepelt különböző udvari 

színdarabokban, nagyszabású operákban vagy (a barokk által megkreált mozgáskultúrát 

legszemléletesebben kifejező) balettekben. A reprezentáció szempontjából ebben is 

mintaadó szerepet játszott XIV. Lajos, aki Boësset és Lully darabjaiban is színre lépett, 

gondoljunk csak Apolló (Nap allegóriájának) emlékezetes alakítására. Hasonlóképpen I. 

Lipót császár is élt az imázsépítés eme eszközével.942 A barokk korban nemcsak az 

uralkodócsalád tagjai léptek szívesen színapdra, hanem a honnête homme műveltségi ideál 

jegyében az udvari főnemesek is. Vizsgált korszakunkban Bécsben általában befolyásos 

miniszterek és udvari arisztokraták a gyermekei vettek részt – olykor a Habsburg 

főhercegekkel, főhercegnőkkel együtt – az uralkodó előtt bemutatott előadásokban. Például 

1729 februárjában gróf Serényi Karolina (?–?) (Károly lánya), valamint Czobor József 

(Márk fia) szerepelhettek egy tragédiában943 vagy hasonló módon 1747 decemberében egy 

fiatal Esterházy hercegnő szerepelt egy udvari színdarabban.944 

Az összes udvari szórakozási forma részletes ismertetésére, azonban jelen dolgozat 

keretei között két okból sincs lehetőségünk, egyfelől a téma szerteágazósága miatt, másfelől 

a hiányos forrásadottságok miatt. Szükségszerűen nem állhatnak rendelkezésre olyan 

források, amelyek alapján összehasonlító módon vizsgálhatnánk a nem nyilvános 

környezetben, nem ünnepélyes körülmények között zajló olyan „intimebb” szórakozási 

formákat, mint például amikor a Schönbrunn valamelyik szalonjában Mária Terézia és 

magyar főnemesek kártyáztak (lásd 18. függelék) vagy esetleg biliárdoztak. 

  

                                                 
940 Berényi, 2000, 30. 
941 Khevenhüller, III. 1910, 8. 
942 R. Várkonyi, 2005, 82. 
943 WD 1729 02. 19. 6. o. 18-án 
944 Khevenhüller, II. 1908, 194. A bejegyzés szerint herceg Esterházy Pál Antal lánya szerepelt a darabban, 

azonban neki nem született gyermeke, így valószínűleg öccsének, Miklósnak egyetlen lányáról, Mária Annáról 

(1739–1820) lehet szó, akit később gróf (majd herceg) Grassalkovich Antal vett feleségül.  



215 

 

5. Összegzés 

 

Mivel a jelen tematikus egység fejezetei sokkal jobban összefüggtek, mint a korábbi, 

vagy a később fejezetek, ezért úgy véljük, hogy itt elegendő egy közös, rövid összegzés 

elkészítése. Láthattuk, hogy a magyar főnemesség a császári udvar ceremoniális életében 

egyre fontosabb szerepet játszott a szatmári béke utáni évtizedekben. A tendenciális 

növekedés mindkét érintett fél együttműködési szándékát juttatta kifejezésre, egyfelől a 

Habsburgok igyekeztek a magyar főrendek reprezentációját, szimbolikus elismertségét 

növelni, másfelől a magyar arisztokrácia is igyekezett a ceremoniális élet „játékszabályait” 

elfogadni, és egyre aktívabban képviselni magát a császári-királyi udvarban. Már VI. Károly 

tudatosan igyekezett növelni a magyar kamarások és titkos tanácsosok számát, sőt 

uralkodása alatt jelentősen nőtt a magyar csillagkeresztes és aranygyapjas rendtagok száma 

is. Mária Terézia regnálása pedig e tekintetben látványos fejlődést hozott, ugyanis nemcsak 

az előbbi kitüntetettek és rendtagok között növelte a magyarok arányát, hanem az újonnan 

életre hívott Magyar Nemesi Testőrség és a Szent István Rend – korábban sosem látott 

mértékben – növelte a Magyar Királyság reprezentációját a Habsburg udvarban. A 

katonatisztek hadi érdemeinek az elismerésére pedig megalapították a Mária Terézia Rendet, 

amelynek három osztályában szintén számos magyar kapott kitüntetést. 

A magyar arisztokraták a bécsi udvar különböző ceremoniális eseményein és 

ünnepein egyaránt reprezentálták a magyar rendeket, valamint saját magukat, családjukat, 

esetleg hivatalukat. Mindez nem lett volna lehetséges a tekintélyes magyar főnemesek aktív 

szerepvállalása nélkül. A Batthyány, Erdődy, Esterházy, Pálffy vagy mellettük a Czobor, 

Csáky, Draskovich, Nádasdy, Serényi és Zichy família számos tagja tudatosan törekedett 

arra, hogy javítsa udvari kapcsolatait, valamint ne csak tényleges hivatalokra tegyen szert, 

hanem szimbolikus (hatalmi reprezentációból származó) tőkéjét is növelje. A következő 

fejezetekben látni fogjuk, hogy a magyar főrendek megnövekedett császárvárosi jelenléte, 

beilleszkedése a nemzetközi arisztokrácia tagjai közé a kortárs beszámolókban, valamint a 

bécsi újsághírekben is könnyen tetten érhető. 
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IV. Bécsi magyarok a kortársak szemével 
 

IV./1. Informális struktúrák és hétköznapi élet az udvarban. 

Narratív források: útleírások, naplók, követjelentések. 
 

1. Bevezetés 

 

 Az udvar működésének és a benne rejlő főnemesi hálózatoknak a megismeréséhez 

nélkülözhetetlen feladat a kortársi vélemények vizsgálata, amelyek a legkézenfekvőbb 

módon a különböző narratív források (útleírások, naplók, követjelentések) segítségével 

rekonstruálhatóak. A kapcsolódó elbeszélő források igen sokrétűen felhasználható művek, 

ahogy a disszertáció többi fejezetben is – kiváltképp a ceremóniatörténeti részeknél – 

találkozhattunk már velük. A jelen fejezetben felhasznált források nagy része, mint 

Montagu, Küchelbecker vagy Khevenhüller művei az udvarkutatás, a nemzetközi és a hazai 

történettudomány előtt jól ismert és sokat idézett források, azonban a magyar arisztokrácia 

kollektív császárvárosi jelenlétét, udvari kapcsolatait, megítélését eddig önálló 

problémaként még nem vizsgálták bennük. A különféle naplók, útleírások és követjelentések 

alapján szeretnénk a bécsi udvar 1711 és 1740, illetve 1740 és 1765 közötti politikai és 

kulturális miliőjét felvázolni, valamint ezen kontextusban elhelyezni a magyar főnemeseket. 

A magyar főrendek szerepének és jelentőségének a felvázolásához, valamint a két korszak 

közötti különbségek érzékeltetéséhez fontosnak tartjuk a szerzők udvarról alkotott képének 

részletes bemutatását, mert úgy véljük, hogy az integráció megítélésének szempontjából, 

nemcsak a magyarokról szóló híradások bírnak jelentőséggel, hanem bizonyos esetekben a 

híradások hiánya is. 

A bemutatásra kerülő narratív források különböző szerzői szándékkal íródtak, az út- 

és városleírások általános leírást igyekeznek adni a Habsburg Monarchia fővárosáról, 

társadalmáról és szokásairól, a követjelentések az anyaország számára akarnak politikailag 

releváns információkat közölni, a naplók, önéletírások célja pedig az adott személy (vagy 

hivatalviselő) életében, nyilvános működésében információértékkel bíró események 

megörökítése (vagy az adott életút történeti konstrukciója).945 Tehát ezek a források, még ha 

törekednek is a pártatlanságra, szükségszerűen szubjektívek, egy adott megfigyelő 

                                                 
945 A különböző narratív műfajokról bővebben lásd: Brenner, 1990; Edelmayer, 2004; Harbsmeier, 1982; 

Mat’a, 2004; S. Sárdi, 2006/a; S. Sárdi, 2006/b. 
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szemszögéből mutatják be vizsgált témájukat. Így az adott szerző műveltsége, világnézete, 

vallási, vagy politikai beállítottsága, (földrajzi és társadalmi értelemben vett) származása, 

(főként városleírások esetében) más hasonló művek, amelyeket a szerző olvasott, valamint 

az olvasói kör, amelynek a művét szánta szükségszerűen befolyásolta az írás stílusát, 

megközelítésmódját, esetleges pártállását. Tehát a megfelelő kontextus ismerete és a 

forráskritika elengedhetetlen az elemzésükhöz. A kritikai megközelítésmód segítéségével 

ezen források által – például az újságokhoz képest – többletinformációhoz juthatunk, 

betekintést nyerhetünk az udvari hétköznapokba és a döntéshozás informális struktúráiba is. 

 

2. VI. Károly udvara 

 

„Itt a világ minden helyéből és végéből lehet embereket látni: magyarokat, 

huszárokat, hajdúkat, lengyeleket, moszkovitákat, perzsákat, törököket, mórokat, 

spanyolokat, itáliaikat, tiroliakat, svájciakat, röviden minden európai népből 

származókat.”946 Az elbeszélő források szerzői a soknemzetiségű Habsburg Monarchia 

fővárosával kapcsolatban szinte mind egyöntetűen jutottak hasonló véleményre. Johann 

Michael von Loën és Karl Ludwig von Pöllnitz is megjegyzi, hogy Bécs utcáin annyi 

különböző viseletet és nációt látni, hogy – a tengerentúli hajóforgalom miatt – egyedül csak 

Londonban és Amsterdamban van lehetőség még többel találkozni.947 A Bécsben élő 

nemzetiségek között a különböző leírások felsorolás szintjén rendszeresen megemlékeznek 

– a monarchia egyik legnagyobb számarányú népcsoportjának –a magyaroknak a jelenlétéről 

is. Vajon a kortársak beszámolói alapján mennyire tekinthetjük kvalitatívan meghatározónak 

az egyes magyar arisztokraták szerepét vagy reprezentációját a korabeli bécsi udvarban? 

A válaszkeresést kezdjük Saint-Saphorin angol követ jelentésével, amely VI. Károly 

udvarának, kiváltképp intrikáinak és a döntéshozás informális hátterének egyik 

legrészletgazdagabb és legismertebb forrása.948 François Louis de Pesme, Seigneur de Saint-

Saphorin (1668–1737) a 18. század igen izgalmas és sokszínű egyénisége, amit életútja és 

karrierpályája is bizonyít: 1668-ban svájci református nemesi családba született, majd 

katonai pályára lépett: a Német-római Birodalomban és a Habsburg Monarchiában szolgált 

                                                 
946 „Man siehet hier Leute aus allen Orten und Enden der Welt: Ungern, Husaren, Heyducken, Polacken, 

Moscoviten, Persianer, Türcken, Mohren, Spanier, Italiäner, Tyroler, Schweizer, kurz, von allen 

europäischeen Völkerschaften.” Loen, 1750, 21. 
947 Loen, 1750, 21.; Pöllnitz, 1737, 282. 
948 A forrás eredeti változatát Londonban őrzik. A követjelentés tartalmát a következő művek mutatják be: 

Gehling, 1964; Hantsch, 1950, amelyekre én is kizárólagos módon hagyatkozom. 



218 

 

(az 1690-es években részt vett Magyarország felszabadításában, amiért megkapta a dunai 

flotta viceadmirális rangját). Nemzetközileg elismert, világlátott tanácsadónak számított, aki 

a diplomácia területén is otthonosan mozgott, így I. György angol király és hannorveri 

választófejedelem nemcsak katonatiszti pozíciót bízott rá, hanem diplomáciait is: 1715-ben 

(informálisan) bécsi ágensének, majd 1717-ben követének nevezte ki.949 Saint-Saphorin 

1722-ig tartózkodott a császárvárosban, utána visszatért Svájcba, ahol helyi politikával és 

birtokaival foglalkozott. 

Bécsi követi működése alatt – 1719–1721-ben – három nagyobb jelentést küldött 

francia nyelven Londonba, amelyek éles szemű, kritikus gondolkodásmódú, a 

nagypolitikába aktívan bekapcsolódni kívánó szerzőről tesznek tanúbizonyságot. Az angol 

követ legfőbb politikai célkitűzése Nagy-Britannia és a Habsburg Monarchia közötti 

szövetség kialakítása volt, amely Európa (általa vélt) érdekében képes lenne a Bourbon 

hatalmi törekvések meghiúsítására.950 Saint-Saphorin jelentéseinek középpontjában a 

Habsburg kormányzat legfelső szintjének a működése, a politikai döntéshozás és annak 

háttere áll, így a szerző igen informatív képet fest az uralkodó és a körülötte lévő tanácsadók, 

főtisztviselők kapcsolatáról, együttműködéséről. Az angol követ az udvaron belül sarkosan 

két „párt” vagy inkább érdekcsoport – a spanyol és a német arisztokraták – hatalmi ellentétét 

vázolja fel. Az előbbiek közé azon főnemesek tartoznak, akik Károly szövetségesei voltak a 

spanyol örökségért vívott háborúban, majd V. Fülöp trónra kerülése után követték a 

Habsburg uralkodót Bécsbe. Ezen kör legmeghatározóbb egyéniségei a következő 

személyek voltak: Antonio Folch y Cardona (1657–1724) (Valencia egykori érseke), Ramon 

de Vilana Perlas (1663–1741), de márki Ramon de Rialp (1663–1741), valamint gróf Stella 

Rochus de Santa Croce (1670–1720), akik formálisan a Spanyol Tanácsban (Spanischer Rat) 

is vezető szerepet játszott.951 

Saint-Saphorinnél az ún. „német” párt egyfajta gyűjtőnévként szolgált a 

legbefolyásosabb a Német-római Birodalomból, az osztrák vagy a cseh örökös 

tartományokból származó főnemesek megjelölésére. Ezen csoport tagjai alkották a 

szűkkörű, nagy befolyással bíró, de leginkább külpolitikai ügyekkel foglalkozó Titkos 

Konferenciát (Geheime Konferenz).952 A brit követ jelentései szerint a testület két 

                                                 
949 Hantsch, 1950, 625. 
950 Hantsch, 1950, 626. 
951 Lhotsky, 1958, 65.; Gehling, 1964, 57–62., vagy a különböző érdekcsoportok áttekintését lásd még: Pečar, 

2003/a, 53–91. 
952 A Titkos Konferencia egy igen szűk körű tanácsadótestületet jelentett, amelynek nem volt magyar tagja 

ellenben az ún. „nagyobb konferencián” mint titkos tanácsos több magyar főnemes is részt vehetett, azonban 

(korszakunkban) ezek működéséről igen keveset tudunk. Málnási, 1933, 138. 
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érdekcsoportra oszlott, az elsőbe tartozott: gróf Gundaker Thomas von Starhemberg (az ún. 

Miniszteriális Bankdeputáció elnöke), gróf Friedrich Karl vonSchönborn (1674–1746) 

(birodalmi alkancellár) és (származását tekintve kivételes módon) herceg Savoyai Jenő (az 

Udvari Haditanács és a Titkos Konferencia elnöke).953 A második kört gróf Philipp Ludwig 

Wenzel von Sinzendorf (osztrák udvari kancellár), gróf Ernst von Windischgrätz (1670–

1727) Birodalmi Udvari Tanács elnöke, valamint herceg Johann Leopold Donat von 

Trautson (1659–1724) főudvarmester alkotta.954 A „német pártnak” (Saint-Saphorin 

jelentésében) minden bizonnyal tagja lett volna gróf Johann Wenzel Wratislaw von 

Mitrowitz cseh udvari kancellár és kivételes képességű államférfi is, azonban ő 1712-ben 

elhunyt. Valamint sem a spanyol, sem a német érdekcsoportba nem lehet besorolni – többek 

között – gróf Johann Michael von Althann (főistállómestert), a császár első számú 

tanácsadóját és bizalmasát.955 A két (származási alapon kijelölt) érdekcsoporttal 

kapcsolatban fontos azonban hangsúlyoznunk, hogy ezek nem egységes pártként működő 

szervezetek voltak, a különböző szűkebb érdekcsoportok a hatalmi erőviszony és egyéni 

érdekváltozásoknak megfelelően folyamatosan formálódtak, sőt előfordult, hogy az 

ellentétes „párt” egy-egy tagja egymással is szövetségre lépett. 

Saint-Saphorin és más korabeli követjelentések is (mint a velencei vagy a savoyai 

követ relációi)956 a fenti „pártok” feszültséggel teli érdekellentéteiként, befolyásharcaként 

mutatják be Károly császár udvarának politikai döntéshozását. Ebből a képből, a két 

érdekcsoport szűk hálózatából azonban hiányoznak a magyar arisztokraták. Mivel 

magyarázhatjuk ezt? A helyzet értelmezése nem könnyű feladat, mivel Saint-Saphorin 

leírásában olyan jelentős – az udvarban rendszeresen jelen lévő – magyar arisztokrata sem 

kapott helyet mint gróf Erdődy László Ádám nyitrai püspök, akit 1720-ban az uralkodó 

lengyel követnek nevezett ki,957 ahogy a neves német arisztokrata famíliából származó 

Keresztély Ágost hercegprímásról sem lehet olvasni. Másfelől a brit követjelentések 

keletkezésekor olyan befolyásos főnemesek mint a Pálffy fivérek (János és Miklós) vagy 

Csáky bíboros magyarországi feladataik miatt (már) nem tartózkodtak állandó jelleggel 

Bécsben, gróf Batthyány Lajos pedig csak 1733-ban foglalta el a magyar udvari kancellári 

széket. Ezenkívül a 1710-es évek végén az uralkodót és az angol követet is inkább a spanyol 

korona elvesztése utáni nyugati politika kötötte le, mint a magyar ügyek, amelyek terén a 

                                                 
953 Gehling, 1964, 86.; Lhotsky, 1958, 70–71. 
954 Gehling, 1964, 87. 
955 Róla lásd bővebben: Pečar, 2003/b; Lhotsky, 1958, 66–67. 
956 Lhotsky, 1958, 65. 
957 Erdődy személyéről bővebben lásd: Bubryák, 2013, 22-24.; Kökényesi, 2015/a, 909-912. 
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magyar főrendek is sokkal nagyobb befolyással bírtak. Saint-Saphorin magyarokról való 

hallgatásának további oka talán abban keresendő, hogy a magyar főnemesek – ellentétben a 

spanyol grandokkal – nem alkottak egységes érdekcsoportot az udvarban, hanem az egyes 

szereplők egyéni vagy családi stratégiát folytatva próbáltak meg a fővárosba integrálódni és 

hatalmi pozícióba kerülni. 

A brit követ jelentésében azonban mégis többször előfordul egy (részben) magyar 

név: gróf Batthyányné neve, aki gróf Theodor Heinrich von Strattmann (1637–1693) udvari 

kancellár lánya, gróf Batthyány Ádám országbíró felesége volt. Málnási Ödön nem ok nélkül 

titulálja „a hatalomban az első maitresse[nek]”.958 Eleonóra – nő lévén – nem hivatali 

méltósága miatt játszott fontos szerepet VI. Károly udvarában, hanem kiváló kapcsolatai 

miatt, amelyek segítségével – Althann felesége, Maria Anna (szül. márki Pignatelli) (1689–

1755),959 egykori „barátnője” mellett – a korabeli Bécs egyik legbefolyásosabb asszonya lett, 

akit Savoyai Jenő is az egyik legfőbb bizalmasának tartott.960 A herceg napi szintű vendég 

volt a grófnő szalonjában, akiben nemcsak kártyapartnerre, hanem szellemi társra is talált.961 

A köztük kialakult szoros kapcsolatot mi sem bizonyítja jobban, mint az ún. Nimptsch-

Tedeschi „botrány” rágalma. Abbé Tedeschi (?–?) (korának tipikus kalandora) és gróf 

Nimptsch (?–?) (Althann sógora) a spanyol „párt” és Althann érdekeinek megfelelően 

megpróbálták ellehetetleníteni az uralkodónál a német minisztereket, kiváltképp Savoyai 

Jenőt, megingatni a beléjük vetett bizalmat. Saint-Saphorin szerint a szervezkedés fő 

motivációja az volt, hogy a spanyol „párt” és Althann igyekeztek elgördíteni az akadályokat 

József császár lányainak a Savoyai dinasztiával történő kiházasítása elől, mivel a Titkos 

Konferencia – velük szemben – a szász és a bajor házassági terveket támogatta.962 A vádak 

és intrikák alól a minisztereknek sikerült tisztázniuk magukat, azonban igen tanulságos a 

Savoyai Jenő herceg ellen felhozott fő vád, amely a megvesztegethetőség mellett azt 

állította, hogy a herceg Batthyány grófnő „irányítása” alatt áll.963 

 Itt hadd utaljunk vissza – a korábbi fejezetekben tárgyaltak alapján – arra, hogy a 

magyar arisztokraták udvari integrációját és a legfelső elittel való kapcsolatrendszerét jól 

jellemzik házassági kapcsolataik. A magyar főnemesek nem csak a „német” (inkább cseh–

osztrák) érdekcsoport tagjaival léptek frigyre mint például gróf Pálffy Károly, aki gróf 

                                                 
958 Málnási, 1933, 146. 
959 Pignatelli kisasszony Károly császárhoz is igen közel állt (egyes vélekedések köztük romantikus kapcsolatot 

is feltételeznek): Lhotsky, 1958, 65.; Málnási, 1933, 145.; Gehling, 1964, 60. 
960 Többek között Gehling, 1964, 88. 
961 Arneth, 1864, 40. 
962 Gehling, 1964, 90. 
963 Gehling, 1964, 92. 
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Josepha von Starhemberget (1725–1778) vette feleségül (az ismert diplomata Georg Adam 

húgát, Gundaker Thomas testvérének unokáját). Gróf Czobor Antóniát Franz Folch de 

Cardona, gróf Pálffy Miklós pedig Althann lányát Maria Annát vette el. 

 A magyar főnemesek nemcsak házassági kapcsolataik révén kerülhettek jó viszonyba 

a legbefolyásosabb arisztokrata körökkel, hanem hivatali, katonai, gazdasági vagy egyéb 

érdekazonosságaik révén is. Az udvari vagy honnête homme arisztokratának semmiképp sem 

titulálható szatmári mágnás és a Rákóczi-szabadságharc egykori vezéralakja, gróf Károlyi 

Sándor is jó kapcsolatot tartott fenn a szűk udvari elit több tagjával.964 A gróf rendszeresen 

vezetett, de szűkszavú naplójából is kitűnik, hogy Károlyinak gyakran voltak különböző 

bécsi ügyei, nyomon követhetjük, hogy milyen gyakran „expediáltatott” Bécsbe, vett részt 

uralkodói audiencián, illetve külön érdekes megfigyelni azt, hogy az udvari körökből 

(nemzetközi szinten) kikkel tartott kapcsolatot.965 A napló tanúsága szerint Károlyi, ha a 

császárvárosban járt, akkor szinte mindig találkozott Savoyai Jenő herceggel,966 egy-egy 

alkalommal gróf Batthyánynéval967 és gróf Sinzendorffal („Czinczendorf”)968 – akiben 

valószínűleg a kancellár személyét feltételezhetjük –, két alkalommal bizonyos gróf 

„Storemberggel” is,969 akinek a neve előtt egy alkalommal szerepel a „general marschal” 

kifejezés így minden bizonnyal gróf Guido von Starhembergről (1657–1737) lehet szó,970 

másik alkalommal pedig vagy róla vagy idősebb rokonáról Gundacker Thomasról, de rajtuk 

kívül elvétve olvashatjuk a Salm, Nesselrode, vagy Wallis főnemesi neveket is. Károlyi, ha 

Bécsben járt, naplója szerint a magyarok közül leginkább a magyar udvari és az erdélyi 

udvari kancellárokkal tartotta a kapcsolatot,971 az utóbbihoz 1733 novemberében még fiát is 

elküldte művelődni: „expedialtam Pesta fiamat Linknerrel Bécsben, mélt. erdélyi 

cancellarius báró Bornemisza János uramhoz tanulásra.”972 Károlyi naplója a bécsi 

ügyekkel kapcsolatban elsősorban a röviden bemutatott személyi kapcsolatai miatt releváns 

számunkra, további vizsgálat tárgyát képezhetné kiterjedt levelezési hálózata, amely a 

magyar arisztokraták mellett olyan jelentős famíliák neveit is tartalmazza, mint a Harrach, 

Kaunitz és Kinsky. Azonban a szatmári főispán rövid bécsi feljegyzései az udvari élet 

                                                 
964 Károlyiról lásd bővebben: Kovács, 1988. 
965 Károlyi, 1865.; Károlyi, 1902. 
966 Károlyi, I. 1865. 312. (1728. nov. 18.); Károlyi, I. 1865. 313. (1728. nov. 19.); Károlyi, I. 1865. 333. (1729. 

jún. 28.); Károlyi, II. 1865. 108. (1734. jan.22.) 
967 Károlyi, II. 1865. 109. (1734. jan. 29-30.) 
968 Károlyi, I. 1865. 333. (1729. jún. 28.) 
969 Károlyi, I. 1865. 313. (1728. nov. 19.); Károlyi, I. 1865. 333. (1729. jún. 28.) 
970 Róla lásd: Arneth, 1853. 
971 Károlyi, I. 1865. 312. (1728. nov. 18.); Károlyi, I. 1865. 333. (1729. jún. 28.); Károlyi, II. 1865. 108. (1734. 

jan.25.) 
972 Károlyi, II. 1865. 100. 
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hétköznapjaiba és politikai döntéshozásába kevésbé nyújtanak betekintést, bár olykor olyan 

érdekes mentalitástörténeti adalékokat lehet találni a naplóban, mint az 1729. június 15-i 

bejegyzés, amely így szól: „Ezen napon fordult az bécsi calvárián levő feszület Németország 

felöl csudálatosan Magyarországra; kinek adja Isten jó végét.”973 

 Térjünk át a korabeli nyilvánosság számára is hozzáférhető narratív források, a 

császárvárosról szóló különféle út- és városleírások a bemutatására. Bécs mint a Habsburg 

Monarchia fővárosa és a német-római császár udvarának székhelye már a 16. századtól 

kezdve vonzerővel bírt a különböző motivációval útra kelő európai utazók számára. VI. 

Károly trónra lépése pedig nemcsak mint uralkodóváltás lehetett érdekes a korabeli 

nyilvánosság számára, hanem a fényes udvari reprezentáció miatt is, amelynek 

leglátványosabb megnyilvánulásai az olyan nagyszabású építkezések voltak, mint a 

Borromeo Szent Károly templom (Karlskirche), a Hofburg ún. Birodalmi Kancellária 

szárnya (Reichskanzleitrakt) vagy az Udvari Könyvtár (Hofbibliothek) megépítése. A 

következőkben öt (a korszakkal kapcsolatban talán legkézenfekvőbb) szerző udvar- és 

városleírását vesszük – főként a magyar arisztokraták szempontjából – röviden górcső alá, 

amelyek közül három (Antonio Bormastino, Lady Mary Wortley Montagu és Johann 

Michael von Loën) az 1710-es évek közepe táján, míg kettő (báró Karl Ludwig Wilhelm von 

Pöllnitz, Johann Basilius Küchelbecker) az 1720-as 1730-as évek fordulóján – tehát a fent 

megnevezett illusztris bécsi építkezések átadása körül, a „Vienna Gloriosa” kép zenitjén-

keletkezett. 

Az itáliai származású Bormastino (?–?) a császári nemesi apródok nyelvi 

tanítómestereként (tehát az udvar alkalmazottjaként) volt jelen Bécsben, és írta meg 

korszakunk első átfogó városleírását.974 Műve először 1715-ben, egy köteten belül 

kéthasábos tördelésben, németül és olaszul, együttesen több mint háromszáz kisalapú 

oldalon jelent meg. A szerző célja hiánypótló leírást adni a városról, dialógus stílusban 

végigvezetni olvasóját térben és időben a császárváros fontosabbnak vagy érdekesebbnek 

ítélt területein. Bormastino – nagyobb európai nyilvánosságnak szánt leírása 1719-ben 

bővített változatban német–francia kiadásban is napvilágot látott.975 

Lady Mary Wortley Montagu (1689–1762) angol főnemesi asszony, aki a 

törökországi brit követ feleségeként utazta keresztül Európát és az Oszmán Birodalmat, és 

útjával párhuzamosan küldte haza beszámolóleveleit, amelyeknek jó része már a szerző 

                                                 
973 Károlyi, I. 1865. 332. 
974 Bormastino, 1715. 
975 Bormastino, 1719. 
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életében nyomtatásban is megjelentek, de később is számos kiadást értek meg.976 Montagu 

1716. szeptember eleje és 1717. január közepe között tartózkodott hosszabb ideig a 

Habsburg Monarchia fővárosában és ekkor vetette papírra észrevételeit és benyomásait a 

városról.977 

Johann Michael von Loën (1694–1776), a (korai) német felvilágosodás utazó 

értelmiségi írója, aki a hallei és a marburgi egyetemen tanult, előbbi univerzitáson 

Thomasius is tanította. különféle műveiben korának aktuális társadalmi, morális 

problémairól – mint az udvari társadalom, nemesség, kereszténység – fejtette ki nézeteit. 

Rövidebb, esszé-jellegű írásait tartalmazó (1750-ben kiadott) kötetében – többek között a 

versailles-i és a drezdai rezidencia leírása mellett – olvasható tizenhét oldalas beszámolója 

a bécsi udvar 1717-ben tapasztalt állapotáról.978 

Báró Karl Ludwig Wilhelm von Pöllnitz (1692–1775) német író, utazó, kalandor, 

akinek egyik legismertebb műve a különböző európai (német, francia, angol, németalföldi, 

itáliai) udvarokról négy kötetben először franciául, majd – az előszó szerint a nagy 

érdeklődésre való tekintettel – német nyelven megjelent beszámolója.979 Az első kötetben a 

Német-római Birodalom eltérő rangú fejedelmi udvarai után kapott helyet az 1729-ben 

keltezett, a bécsi udvarról szóló ötvenoldalas leírás.980 Pöllnitz kötetének részletes 

előszavában kifejti, hogy a rezidenciák életéről, a városok érdekességeiről szóbeszédekből, 

újságokból tájékozódik, valamint főnemesi születésének köszönhetően azon 

benyomásokból, amelyeket első kézből megtapasztalhat.981 

A türingiai származású Johann Basilius Küchelbecker (1697–1757) a jénai 

egyetemen jogi stúdiumot végzett, majd főnemesi nevelőként működött. Két alkalommal 

összesen több mint másfél évet töltött el Bécsben, ami után megírta a korszak legrészletesebb 

– igen tág kontextusú – 1730-ban kiadott, több mint kilencszáz oldal terjedelmű 

városleírását.982 Később a londoni udvarról is írt hasonló jellegű, bár kevésbé részletes 

művet. 

Mint a fejezet elején már utaltunk rá, az utazók egyik fő megállapítása Bécsről az 

udvar és a város nemzetközi összetétele volt. A másik hasonlóan konszenzusos alaptézis a 

következő volt: „Noha az ember nem tagadhatja, hogy a bécsi udvar a hercegek és urak 

                                                 
976 Montagu, I–II. 1861. 
977 Montagu, I. 1861.234-267. 
978 Loen, 1750. (Dritter Theil) 5–22. 
979 Pöllnitz, 1737. (számozatlan) előszó. 
980 Pöllnitz, 1737, 282–333. 
981 Pöllnitz, 1737. (számozatlan) előszó. 
982 Küchelbecker, 1730. 
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nagy száma miatt, amelyek alkotják, Európa egyik legnagyobbja és legfényesebbike […]”983. 

A főrendek bécsi udvari jelenlétét azonban már eltérő módon értékelik a különböző források. 

Pöllnitz elismerően ír a hercegek és grófok császárvárosi reprezentációjáról, 

tevékenységéről, szerinte emiatt tekinthető igazán illusztrisnak, „pompásnak” a Habsburg 

Monarchia fővárosa.984 Küchelbecker szerint a főúri reprezentáció veszélyeket is rejt 

magában, árnyékot vethet az uralkodó hatalmi reprezentációjára, így a kormányzat érdeke 

minél inkább kordában tartani az arisztokratikus „fényűzést”.985 Loën szerint a Habsburg 

reprezentációt nem veszélyezteti a főnemesi jelenlét, sőt inkább emeli annak fényét, azonban 

az udvartartás kiadásai, költséges alkalmazottai a kincstárra feleslegesen súlyos terheket 

rónak, amely összegeket – az osztrák kameralisták (Becher, Hörnigk, Schröder) szellemében 

– hasznosabb célokra (árvaházak, kórházak építésére) is lehetne fordítani.986 Sőt – a hallei 

reformeszméken nevelkedett Loën már 1717-ben a porosz rendszert mintául állítva így 

folytatja gondolatmenetét (talán nem érdektelen hosszabban idézni): „A császári udvar 

hihetetlen összegeket takaríthatna meg, ha az állami és a polgári hivatalok kiosztásánál a 

személyes szolgálatokra tulajdonképpen nagyobb figyelmet fordítana, mint az előkelő 

házakra [családokra] és a rendi személyekre. A hecegek, grófok és bárók végtére is őfelsége 

dicsősége és tündöklése miatt szeretnének udvari hivatalokat betölteni: ehhez kiváltképp jó 

alkat, jó gyomor és egy jó erszény szükségeltetik. Az ügyek intézéséhez azonban rátermett 

férfi kell, aki legyen akár magas akár alacsony születésű, az egyenetlenség jobban 

kiegyenlíthető, mint más nagyuraknál, akik őseiken és címeiknen kívül nem tudnak mást 

felmutatni. […].”987 A szerző szerint az ideális tisztségviselőt (az államférfi toposzát 

alkalmazva) a szolgálatok és erények nemesítenek, nem a titulusok. Bár Pöllnitz – érzékelve 

a főnemesi rangemelések ütemének gyorsulását – megjegyzi, hogy az osztrák örökös 

tartományok nemesei igen vágyakoznak a grófi cím megszerzésére, amit azonban hiába 

                                                 
983 „Man kann zwar nicht leugnen, daß der Hof zu Wien wegen der grossen Anzahl Fürsten und Herren, woraus 

derselbige bestehet, einer der grösten und prächtigsten in Europa sey […].” Pöllnitz, 1737. 282. 
984 Pöllnitz,1737, 282.; Részben Loen is ezt a véleményt osztja: „Der Wiener Hof hat in der That etwas grosses 

und vorzügliches, welches der Majestät eines römischen Kaysers würdig ist, und solche deutlich in Auge setzet. 

Der Hof an und für sich selbst hat zwar so viel glänzendes nicht: allein die vielen Fürsten und grosse Herren, 

die sich an demselben aufhalteen, und die vornehmste Staats- und Kriegsämter besitzen, erhöhen dessen Pracht 

ungemein.” Loen, 1750, 5. 
985 Küchelbecker, 1730, 250–251. 
986 Loen, 1750, 8. 
987  „Der kayserliche Hof könnte unglaubliche Summen ersparen, wann er bey Vergebung der Staats- und 

Civilämter überhaupt mehr auf persönliche Verdienste, als auf vornehme Häuser und Standspersonen sehen 

würde. Die Fürsten, Grafen und Freyherren möchten immerhin, zum Glantz und zur Verherrlichung der 

Majestät, die Hofämter besitzen: denn zu solchen wird vornemlich eine gute Gestalt ein guter Magen und ein 

guter Beutel erfordert. In Ansehung der Geschäfte aber ist mit eineim tüchtigen Mann, er sey hoch oder niedrig 

gebohren, ungleich mehr auszurichten, als mit andern grossen Herren, die nichts als ihre Ahnen und Titeln 

aufzuweisen haben. […].” Loen, 1750, 12. 
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sikerül egyre többeknek elérniük, rangban alatta maradnak – a hasonló titulusokkal bíró – 

régi birodalmi családoknak.988 

A reprezentációval kapcsolatos problémáktól eltekintve Pöllnitz megjegyzi, hogy a 

jó családokból származó nemesek számára rövidebb vagy hosszabb ideig a császárvárosban 

tartózkodni kiváló lehetőségeket rejt magában (jobbakat mint Párizs, vagy London) mind a 

kellemes időtöltés, mind a kapcsolatépítés szempontjából.989 A nyilvános kiadásra szánt 

városleírások az informális struktúrákba kevésbé adnak (adhatnak) betekintést olvasóiknak, 

sokkal inkább az udvari hétköznapokról és szokásokról lehet belőlük – számunkra is 

releváns – információkat nyerni. Loën észrevételei szerint: „A bécsi életmód vidám, szabad, 

mámorító, tobzódó, emellett áhitatos, komoly és természetes.”990. Az udvari mulatságokról 

Küchelbecker adja a legrészletesebb tájékoztatást, de még mielőtt belekezdene megjegyzi: 

„Ahol egy-egy nagyúr udvarában elharapózik a bujaság, a luxus és a mértéktelen 

szórakozás, ott az ország kormányzata általánosan igen rossz helyzetben van: [… ]. A 

császári örökös tartományokat amiatt is különösen szerencsésnek kell tartani, hogy őket 

olyan uralkodó irányítja, aki a kormányzatot fáradhatatlan szorgalommal és inkább atyai 

gondoskodással vezeti, és saját jólétének örömeit emögé rendeli.”991 Tehát a császári 

udvarban szerinte azért kevés a karnevál, az opera, a komédia, azért kerül sor ritkán rangos 

szánkózásra vagy adnak gazdag tűzijátékot, mivel az uralkodót az államügyek és a politikai 

jellegű audienciák, tanácskozások kötik le. Majd (magának ellentmondva) hosszan 

részletezi, hogy az udvar milyen mulatságokat szokott rendezni: a tavaszt Laxenburgban 

töltik, ősszel a Favoritában gyakoriak a lövészetek, kedvelik a különféle (róka-, fácán-, 

szarvas-, vaddisznó-) vadászatokat, szépen megünneplik a dinasztia tagjainak név- és 

születésnapjait, operákat mutatnak be (volt, amelyik értesülései szerint 60 ezer forintba 

került) – bár Montagu szerint (ennek ellenére is) a hannoveri operák nagyobb művészi 

értéket képviselnek mint a bécsiek992 –, télen szánkóznak, farsangi időben különböző 

                                                 
988 Pöllnitz, 1737, 330–331. 
989 Pöllnitz, 1737, 282. 
990 „Die Lebensart in Wien ist lustig, frey, rauschend, schwelgerisch, dabey andächtig, ernsthaft und natürlich.” 

Loen, 1750, 19. 
991 „Wo eines grossen Herrn Hof die Wohllust, der Luxus und die übermäßigen Lustbarkeiten überhand 

nehmen, da stehet es gemeinglich um die Regierung des Landes sehr schlecht:[…]. Die Kayserlichen Erb-

Länder sind auch deswegen höchst beglückt zu schätzen, daß sie von einem Monarchen beherrschet werden, 

welcher sich der Regierung mit einem unermüdeten Fleiß und mehr als väterlicher Sorgfalt unterzeichnet, und 

sein eigenes Vergnügen der Wohlfahrt derselben nachsetzet.” Küchelbecker, 1730, 250. 
992 Montagu, I. 1861. 261. 
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(maszka)bálokat rendeznek993 és komédiákat mutatnak be.994 Ezeken kívül az udvari táraság 

(és az előkelő bécsiek is) szívesen biliárdozik vagy kártyázik (l'ombre-t, piquet-t, toccatille-

t) általában kettő-négy dukátos tétekben, de vannak olyan házak is, ahol lehetőség van 

hazárdjátékot is játszani, itt akár egy hét alatt 20–30 ezer forintot (tehát egy magyar bene 

possessionatus nemes éves jövedelmének a két-háromszorosát) is el lehet veszíteni.995 A 

szórakozás további lehetőségeit nyújtják a színházak, kávé- és játékházak, vagy kellemes 

időben az Augartenben is érdemes sétát tenni. Míg Küchelbecker az udvari reprezentációra 

megértően tekint, addig a bécsiek (a polgárság felső rétege, a városban tartózkodó nemesek) 

fényűzését és luxushajszolását elmarasztalja. Károsnak ítéli, hogy utánozzák a francia 

divatot, valamint átvették a – morálisan szerinte helytelenítendő – libertinus világnézetet.996 

A túlzott szabadosság pedig egyfajta paradox jelenség, mivel az udvar – (a protestáns) 

Montagu, Pöllnitz, részben Küchelbecker szerint túlzottan – támogatja a katolikus egyházat, 

és igyekszik szellemiségét az udvarban is minél jobban terjeszteni.997 

De térjünk vissza a magyar arisztokratákra! Láthattuk a röviden bemutatott 

városleírásokból is, hogy általánosan lehet olvasni a főnemesek és a magyarok (mint nemzet) 

kollektív császárvárosi jelenlétéről. Mennyire lehetséges azonban a vizsgált forrásokban 

tetten érni a magyar főrendek személyes vagy hivatali szerepét? A Loën-féle legrövidebb 

udvarleírás egyetlen magyar arisztokratát vagy hivatalt sem nevez meg, azonban ez nemcsak 

a magyarok szerepét minősíti, hanem a szerző megközelítésmódját is, mivel ő csak olyan 

neves személyekről emlékezett meg részletesebben, mint a császár, a császárné vagy 

Savoyai Jenő. Lady Montagu figyelmét is sokkal jobban leköti a bécsi kultúra és az udvari 

szokások, mint a befolyásosabb főurak pozíciójának a megítélése, így császárvárosi 

leveleiből nem értesülhetünk a magyar arisztokratákról. Azonban utazását folytatva, 

Győrben nemcsak Pálffy és Schwarzenberg város-visszafoglalásáról tesz elismerő 

megjegyzést, hanem a bécsi körökben is jól ismert gróf Nádasdy László csanádi püspökről 

és győri nagyprépostról is: „A temesvári püspök nagy udvariassággal jött látogatóba 

hozzánk, és szívélyesen invitált minket másnapra hogy vacsorázzunk vele, amit mi 

visszautasítottunk amiatt, hogy folyatnunk kell utazásunkat, erre ő néhány kosár téli 

gyümölcsöt, nagy választékban minőségi magyar bort és frissen vágott borjút küldetett. Ez 

                                                 
993 Montagu értesülései szerint Bécs előkelő farsangi báljai a nők számára ingyenesen látogathatóak, míg a 

férfiaknak egy arany dukátot kell fizetniük (a szerző szerint ez igen gazdag bevételt jelent a házigazdák 

számára). Montagu, I. 1861.263. 
994 Küchelbecker, 1730, 252–264. 
995 Küchelbecker, 1730, 382–383. 
996 Küchelbecker, 1730, 394–397. 
997 Montagu, I. 1861.251.; Pöllnitz, 1737, 320.; 323.; Küchelbecker, 1730, 391–397. 
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a főpap nagy hatalommal bír az országában, az ősi Nadasti családból származik, amelynek 

tekintélye már sok generációra nyúlik vissza ebben a királyságban. Nagyon udvarias, 

kelllemes, vidám idős ember, aki magyar viseletet hord, és tiszteletre méltó ősz szakálla van, 

amely az övéig leér.”998 

A vizsgált szerzők közül csak Montagu és Küchelbecker az, aki Magyarországról 

részletesebb országleírást is közöl. Az angol arisztokrata hölgy leírása nem meglepő, mivel 

az Oszmán Birodalom felé vezető útjának minden fontosabb állomásáról igyekezett 

beszámolót adni. Küchelbecker leírását pedig a teljességre törekvő igény magyarázza, amely 

révén minél tágabb és részletesebb kontextusban próbálja a Habsburg Monarchia fővárosát 

bemutatni. A szerző az örökös tartományok mellett a Szent Korona országairól is részletesen 

– több mint húsz oldalon – közöl beszámolót.999 Röviden összefoglalja az ország történelmét 

és politikai helyzetét, ír gazdag természeti adottságairól és azok nem megfelelő 

kihasználtságáról, valamint jól informált módon kitér a magyar főnemesekre is, bemutatja 

az országgyűlés működését, sőt név szerint felsorolja a magyar zászlósurakat és a püspöki 

kar tagjait is. A szerző a bécsi udvarról szóló leírásában leginkább a hivatali struktúrákkal 

kapcsolatos részekben találkozhatunk a magyar mágnások nevével, így – ha főként a 

különféle sematizmusokra épülő értesülései helyesek – megtudhatjuk, hogy 1730 körül húsz 

tábornagyból kettő magyar volt (gróf Pálffy János és Miklós), az Udvari Haditanácsnak is 

volt egy magyar tagja (gróf Draskovich János), sőt gróf Serényi Károly Antal még a 

Birodalmi Udvari Tanácsban is helyet kapott.1000 A fentieken (valamint a Magyar és az 

Erdélyi Udvari Kancellárián) kívül – és a számos osztrák, cseh udvari hivatal mellett – az 

aranygyapjas lovagok, a csillagkeresztes udvarhölgyek, a titkos tanácsosok és az udvartartás 

alkalmazottainak lajstromszerű felsorolásában is olvashatunk magyar neveket.1001 A 

különféle intézmények tagállományán kívül Küchelbecker részletes topográfiai leírást is 

közöl Bécsről, amelyben szintén megemlékezik a Batthyány, Erdődy, Esterházy vagy Pálffy 

palotákról. A szerző röviden felsorolja még a legelőkelőbb bécsi társaságok vendéglátóit, 

akikhez csak rangos vendégek érkezhetnek: „A nagy társaságokat [fogadásokat], a császári 

                                                 
998 „The Bishop of Temeswar came to visit us with great civility, earnestly pressing us to dine with him the next 

day; which we refusing, as being resolved to pursue our journey, he sent us several baskets of winter fruit, a 

great variety of fine Hungarian wines, with a young hind just killed. This is a prelate of great power in this 

country, of the ancient family of Nadasti, so considerable for many ages in this kingdom. He is a very polite, 

agreeable, cheerful old man, wearing the Hungarian habit, with a venerable white beard down to his girdle.” 

Montagu, I. 1861.271. vagy Montagu utazásának magyar vonatkozásairól lásd: G. Györffy, 1991. 17-18. illetve 

egyéb kapcsolódó részei. 
999 Küchelbecker, 1730, 58–80. 
1000 Küchelbecker, 1730, 304. 
1001 Küchelbecker, 1730, 222–249.; 298–301.; 327.; 333–348. 
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udvar legelőkelőbbjei adják, mint Eugén herceg, Schwartzenberg herceg, Lichtenstein 

herceg, Sintzendorff gróf, Strattmann [itt valószínűsíthetően gróf Batthyánynéra gondol, 

mivel Strattmann kancellár már 1693-ban elhunyt, K. Zs.], Khevenhüller gróf helytartó, 

Collalto gróf és más előkelők, valamint ezen összejövetelekre szintén főként ismert 

főnemesek érkeznek mind a férfi, mind a női nemből, akik 8 óra után gyülekeznek és némi 

beszélgetés után hozzákezdenek a játékhoz.”1002 

Itt fontosnak tartjuk, hogy röviden megemlékezzünk a császárvárosban kibontakozó 

szalonéletről. „E szalónok a közvélemény műhelyei, itt tanyázik a kor divatos filozófiája, itt 

támad először minden új érdeklődés vagy ismeret, divatos kedvtelés.”1003 A szalonkultúra 

igen fontos szerepet játszott a hatalmi (társadalmi) és a szellemi elit találkozásában, tehát az 

arisztokraták, értelmiségiek és művészek közötti párbeszéd lehetőségének a 

megteremtésében. Az irodalmi és a zenei kultúra igen sokat köszönhet ezen szalonoknak, 

mivel azok komoly ízlésformáló erővel bírtak, illetve rendszeres alkalmat adtak a művészek 

és a mecénások találkozására. A császárvárosban már VI. Károly regnálása alatt elkezd 

egyfajta szalonélet kibontakozni, azonban a folyamat egyértelműen 1765 utáni 

évtizedekben; a jozefinizmus, majd a biedermeier korában éli fénykorát.1004 A francia minták 

alapján a szalonok élén mindig egy köztiszteletben álló, művelt arisztokrata hölgy állt. 

Bécsben sem volt ez másképp, a 18. század második felében Charlotte von Greiner (1740–

1815), Maria Wilhelmine von Thun (1744–1800) szalonjai voltak a legnevesebbek, később 

a 19. század első évtizedeiben pedig Fanny von Arnstein (1758–1818) és Caroline von 

Pichler (1769–1843) szalonjairól érdemes említést tenni. 

Pöllnitz városleírásában – a magyar főrendekkel kapcsolatban – csak a Batthyány-

palotáról tesz elismerő megjegyzést, valamint gróf Batthyány Lajosról írja, hogy: „Gróf 

Badiani [Acsády kancellársága ellenére, K. Zs.] a Magyar Királyság alkancellárja címen 

intéz minden ezen birodalommal kapcsolatos ügyet.”1005 

Antonio Bormastino történelmi jellegű városleírásában a bécsi egyetem kapcsán 

megemlékezik a magyar egyetemi nemzetről,1006 leírja, hogy aktuálisan ki töltötte be a 

                                                 
1002 „Die grossen Gesellschafften werden von denen vornehmsten des Kayserlichen Hofs gegeben, als vom 

Printzen Eugenio, Fürsten von Schwartzenberg, Fürsten von Lichtenstein, Grafen von Sintzendorff, Strattmann 

[itt valószínűsíthetően gróf Batthyánynéra gondol], von dem Statthalter Grafen von Khevenhüller, Grafen von 

Collalto, und andern Vornehmen, und kommen in solche ebenfalls fast lauter Personen von hohen Adel, sowohl 

männlichen als weiblichen Geschlechts, welche sich nach 8. Uhren versammlen und nach weniger 

Unterredung zum Spiel schreiten.” Küchelbecker, 1730, 377–378. 
1003 Gleichen-Russwurm, 1940, 247. 
1004 Heyden-Rynsch, 1992, 160–169. 
1005 „Der Graf Badiani [Acsády kancellársága ellenére] besorget unter dem Titul eines Vice-Canzlers des 

Königreichs Ungarn, alle dieses Reich betreffende Angelegenheiten.” Pöllnitz, 1737, 312. 
1006 Bormastino, 1715, 71. 
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magyar kancellári (Illésházy) és az alkancellári tisztséget (Erdődy nyitrai püspök), az 

utóbbival kapcsolatban dialógusának kérdezője furcsállva megjegyzi, hogy még „erre is” 

egy egyházit kell alkalmazni, amire körbevezetője kedélyesen a „miért is ne” kérdéssel 

válaszol.1007 A leírás két magyar (városi) palotáról tesz említést: a Batthyány- és a Wallner 

Straßen található Esterházy-palotáról, az utóbbiról tudni véli, hogy ugyanazon a helyen állt 

Szent Lipót őrgróf rezidenciája is, amelynek utódját – ahogy a Mariahilfer Kirchét is – 

herceg Esterházy Pál nádor újítatta fel, nagyobbítatta meg.1008 Bormastino a műve megírása 

előtt néhány évvel lezajló Rákóczi-szabadságharcot (vagy ahogy ő írja lázadást) sem tekinti 

tabutémának, városbemutatása során többször utal rá, sőt a (ma már nem látható) Kohlmarkt 

melletti Pauler-Thorról vagy Peilerthorról lejegyzi, hogy a kapu felett egy fogda található, 

amelyben legutóbb két Rákóczi „felkelő” és egy kálvinista prédikátor raboskodott.1009 

 

3. Mária Terézia és a Lotaringiai Ferenc udvara 

 

Mária Terézia és Lotaringiai Ferenc regnálása alatt köztudott módon megváltozott az 

udvar jellege és hatalmi reprezentációja, ami az uralkodópár személyiségén kívül 

szükségszerűen magyarázható a háborús helyzettel, valamint az udvari kultúra és világnézet 

fokozatos változásával. Változott-e – a fenti képhez képest – az utazók, követek, főnemesek 

elbeszélő leírásaiban a magyar arisztokraták bécsi udvari jelenléte és szerepe, illetve ha igen, 

milyen mértékben? 

  Ha korszakunk legrészletesebb, Matthias Fuhrmann (1697–1773) tollából származó 

háromkötetes városleírását nézzük, akkor – gróf Esterházy Pál László (1730–1799) pálos 

tartományfőnök (később pécsi püspök) előszava ellenére – a magyarok szempontjából nem 

tapasztalhatunk különösebb változást.1010 A bécsi származású pálos szerzetes, történész 

1760-as évek második felében kiadott műve igen igényes és részletgazdag, hivatkozásokkal, 

illetve bibliográfiával ellátott a város földrajzi adottságait, történetét, társadalmát, 

kereskedelmét, gazdaságát, kultúráját arányos tagolásban körüljáró összefoglalás. A mű 

stílusán, megközelítésmódján egyértelműen érződik, hogy más szellemben, a mai 

fogalmaink szerint sokkal szakszerűbb módon megírt, megszerkesztett munka, mint 

Küchelbecker négy évtizeddel korábbi városleírása. Az egyik fő különbség a két forrás 

                                                 
1007 Bormastino, 1715, 298. 
1008 Bormastino, 1715, 10.; Bormastino, 1719, 132.; 167.  
1009 Bormastino, 1715, 7.; Bormastino 1719, 8.: „Solche Rebellion hat nicht lang gedauert, aber der 

Calvinismus viel anderst.” 
1010 Fuhrmann, 1766–1770.; Esterházy ajánlását lásd: Fuhrmann, 1770. 
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között, hogy míg Küchelbecker témaválasztásának megkerülhetetlen eleme az udvar, annak 

felépítése, társadalma, működése, addig Fuhrmann önálló problémaként egyáltalán nem 

foglalkozik sem az udvarral, sem a kormányzattal, ahogy a hétköznapi élettel sem. Fuhrmann 

tematikusan haladva mutatja be a város történetét, városrészeit és jelentősebb épületeit, 

egyenként ír Bécs különböző templomairól, rendházairól, sorra veszi a különféle iskolákat, 

kitér a legfontosabb gyűjtemények bemutatására, valamint többek között ír a lovag- és 

érdemrendekről is. 

Nem meglepő tehát, ha az udvar témakörére közvetlenül nem reflektáló 

városleírásban nem jut nagyobb szerep a magyar főrendeknek, mint a néhány évtizeddel 

korábban írt változatokban. Fuhrmann elődeihez hasonlóan ír a magyar főurak városi és 

nyári kastélyairól, a rendi közösségeken belül beszámol az 1764-ben alapított Szent István 

Rendről, megemlíti, hogy az Udvari Könyvtár első őre Kollár Ádám,1011 valamint elődeivel 

ellentétben nem feledkezik meg a Pázmáneum és a Collegium Croaticum bemutatásáról 

sem.1012 A szerző röviden bemutatja a bécsi magyar papnevelő intézet történetét, elismerően 

szólva teljesítményéről és neves diákjairól. „Nem lehet elbeszélni azt, hogy ez a híres ház a 

Magyar Királyságnak és az ország lakóinak a tanulóiba plántált erény, nemes életvitel és 

tanultság révén mennyi dicsőséget és tiszteletet szerzett. […] a magyar nemesek dicsőségére 

igen sokan, akik e ház felügyelete alatt éltek a legmagasabb egyházi méltóságokig 

jutottak.”1013 A szerzőtől arról is értesülhetünk, hogy a bécsi Augustinerkirchében – amely 

az arisztokraták (többek között a Starhemberg, Schwarzenberg, Fünfkirchen család) egyik 

legkedveltebb temetkezési helye volt1014 – található Pálffy-síremlék is, azonban arról nem 

kapunk információt, hogy a család mely tagjai nyugodtak ott.1015 Nagy Ivántól azonban 

megtudhatjuk, hogy a Pálffy-palotával szemben található Ágoston-rendi templom a 17. 

század utolsó harmadától kezdve hozzávetőlegesen egy évszázadon át – a malackai kastély 

kriptája mellett – a család egyik kedvelt temetkezési helye volt. Így a família vizsgált 

korszakunkba tartozó tagjai közül ott temették el: 1720-ban Lipótot (szül. 1681), majd 1750-

ben feleségét Mária Antóniát (szül. Ratuit de Souches),1016 1732-ben Mária Philippinát (szül. 

                                                 
1011 Fuhrmann, 1770, 277. 
1012 Fuhrmann, 1770, 335–337. 
1013 „Es ist nich auszusprechen, was dieses berühmte Haus dem Königrech Ungarn, als der Alumnen Vaterland, 

durch der studirenden allda gechöpfte Tugend, edle Lebensart und Gelehrsamkeit für Ruhm und Ehre 

verschaffet habe. […] Zum Ruhm des Ungarischen Adels sind sehr viele, die unter der Disciplin dieses Hauses 

gelebet, zu den höchsten geistlichen Würden gelanget.” Fuhrmann, 1770, 336–337. 
1014 Hengerer, 2005, 383–389. 
1015 Fuhrmann, 1770, 510. 
1016 Nagy, IX. 1862, 59. 
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1681) (Karl Cajetan de Longueval, gróf von Buquoy feleségét),1017 1756-ban Mária Annát 

(születési dátuma ismeretlen) (Prschehorzovszky grófnét),1018 1773-ban Miklós (szül. 1710) 

országbírót1019 és pár hónaposan, 1752-ben elhunyt Pál nevű fiát,1020 illetve 1766-ban Károly 

kancellár feleségét Mária Teréziát (szül. Liechtenstein) is.1021 Tudomásunk szerint a 18. 

században a magyarok közül egyedül csak a Pálffy család tartott fenn és használt aktívan 

családi kriptát a császárvárosban. 

Ahogy már többször volt róla szó, az osztrák örökösödési háború kirobbanásakor 

Magyarország katonai és politikai súlya jelentős mértékben megnövekedett – gondoljunk 

csak arra, hogy 1745-ig Mária Terézia legmagasabb titulusa magyar királynői címe volt –, 

amely változás a követjelentésekben is tetten érhető. Az 1740 és 1765 közötti velencei 

követjelentésekben ugyan a magyar arisztokratákról név szerint nem lehet olvasni, de a 

magyar ügyekről egyre többször. Pietro Andrea Capello (1700–1763) 1744-es relációjában 

is részletesen kitért a Habsburg–magyar kapcsolatok bemutatására.1022 A velencei követ 

szerint a kormányzat, az örökös tartományok és Magyarország viszonya hosszú időn 

keresztül igen feszült volt, amely helyzet részben javulni kezdett a szatmári béke után, de a 

kölcsönös bizalmatlanságon igazán csak Mária Terézia tudott változtatni. Capello meglátása 

szerint – sarkos szembeállítással élve – az uralkodónő nem katonákat állomásoztatott az 

országban, hanem a magyar nemzet katonai segítségét kérte, amit királynőnek a pozsonyi 

országgyűlésen meg is ajánlottak a rendek, és amelynek segítségével a Habsburg Monarchia 

csapatai eredményesebben nézhettek szembe az ellenséges alakulatokkal. 

Paolo Renier (1710–1789) velencei követ (a későbbi dózse) 1769-es jelentésében is 

hosszabban olvashatunk Magyarország pozíciójának megítéléséről.1023 Renier véleménye 

szerint a különböző szintű szabadságjogok és privilégiumok miatt az ország politikai 

berendezkedése kis túlzással arisztokratikus köztársaságnak tekinthető, amelynek 

kormányzásában Mária Terézia „keze” – főként a rendek katonai segítségnyújtása miatt – 

igencsak meg van kötve. Azonban Renier megjegyzi, hogy a királynő „lágy uralma” 

meghozta Magyarország felvirágzását, az utóbbi évtizedekben az ország figyelemreméltóan 

nagy kulturális fejlődésen ment keresztül. A velencei követ meglátása szerint az uralkodónő 

a főnemesekkel szemben is ügyes politikát folytat, a különféle kitüntetések és rendi 

                                                 
1017 Nagy, IX. 1862, 60. 
1018 Nagy, IX. 1862, 61. 
1019 Nagy, IX. 1862, 64. 
1020 Nagy, IX. 1862, 67. 
1021 Nagy, IX. 1862, 66. 
1022 Arneth, 1863, 47–50.; 257–258. 
1023 Arneth, 1863, 65–66.; 318–320. 



232 

 

közösségekbe való felvételek révén (elsősorban nyilván a Szent István Rend megalapítására 

gondolhatott) igyekszik az arisztokratákat a bécsi udvarhoz kötni. 

Vannak követjelentések, amelyekben nemcsak általánosan olvashatunk a magyar 

főrendek szerepéről, hanem – a legbefolyásosabb udvari körök tagjaiként – egyes 

személyekről is hírt kaphatunk. A relációk rendszerint két magyar főnemesről, aranygyapjas 

lovagról tesznek említést: gróf (majd herceg) Batthyány Károly tábornagyról, a trónörökös 

nevelőjéről és gróf Esterházy Miklós drezdai, majd pétervári nagykövetről, aki később a 

nemesi testőrség kapitánya lett.1024 Gróf Otto Christoph von Podewils (1719–1781) porosz 

követ 1747 decemberében pár oldal terjedelemben különálló jelentést írt Esterházyról,1025 

azonban Batthyányról – Traun és Khevenhüller tábornagy mellett – csak említést tett,1026 

aminek az oka minden bizonnyal abban keresendő, hogy Podewils 1746 és 1748 között írta 

jelentéseit, amikor a tábornagy még a frontokon harcolt (mellette Osztrák-Németalföld 

megbízott minisztere volt), és aki csak 1749-től (főudvarmesteri kinevezésétől kezdve) 

tartózkodott állandó jelleggel a császárvárosban. Podewils Esterházyról szóló jelentésének 

értékét növeli, hogy a porosz követ önálló jelentést csak Mária Teréziáról és I. Ferencről 

készített, József főherceg, Kaunitz, Haugwitz, Bartenstein, Ulfeldt vagy Khevenhüller 

bemutatása különféle jelentéseinek a résztémáját képezte. 

Podewils igen szubjektív leírást ad Esterházyról, amely alapján külsőre a gróf 

hozzávetőlegesen harmincöt éves (helytálló becslés, mivel 1711-ben született), közepes 

termetű, telt arcú, nagy szemű, más különösebb testi jellegzetességek nélküli férfi.1027 A gróf 

személyiségét a porosz (tehát az ellenséges háborús fél) követe meglehetősen negatívan 

jellemzi, Esterházyt felszínes, ateista embernek, tipikus francia stílusú udvari 

arisztokratának tartja, aki gondosan ügyel honnête homme imázsára, emellett igencsak gőgös 

és önhitt. Ezen tulajdonságokon túl Podewils jelentésében, azonban a tehetséges, céltudatos 

és az udvarhoz lojális főúr jellemzőit is felfedezhetjük, aki a császári hadseregben is 

eredményesen teljesített, majd diplomáciai szolgálatba lépett, karrierje, udvari elismertsége 

pedig folyamatosan erősödött. 

A porosz követ kritikus hangon számol be Esterházy feleségének bécsi 

fogadtatásáról. A gróf 1744-ben Varsóban vette feleségül Susanna Elisabethát, egy angol 

                                                 
1024 Róluk bővebben lásd: Berényi, 2004; Binder, 1976; Batthyány-Strattmann, 1980, 63–66. 
1025 Wolf, 1850, 62–65. 
1026 Wolf, 1850, 42. 
1027 Ezeket a külső személyiségjegyeket fedezhetjük fel a gróf csatolt portréján (19. függelék) is, amely 

valószínűleg 1764-ben készülhetett, mert 1763 november végén vették fel Esterházyt az Aranygyapjas Rendbe, 

azonban 1764-ben már el is hunyt. 
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lótenyésztő nemes és Elisabeth Cumings of Coulter (1689–?) lányát, herceg Johannes 

Theodor von Lubomiriskia (1697–1745) császári jóváhagyással rangjában is fogadott lányát, 

akit Podewils szerint a bécsi arisztokrata körök nem tudták magukkal és Esterházyval 

egyenrangúnak elfogadni.1028 A porosz követ előszeretettel számolt be a császári udvar 

hasonló intrikáiról, Miklós öccsének, Ferencnek (a későbbi kancellárnak) Althann (szül. 

Kinsky) grófnővel való szerelmi viszonyáról is megemlékezett.1029 

Bő fél évtizeddel később (1752 és 1755 közötti benyomásai alapján) a szintén porosz 

követ báró Carl Joseph von Fürst und Kupferberg (1717–1790) (a későbbi nagykancellár) a 

bécsi udvarról szóló részletes jelentésében közel sem tekint olyan ellenségesen az az akkor 

már pétervári nagykövet Esterházyra, mint elődje.1030 Fürst véleménye szerint a gróf jól 

képzett és kiváló szellemi képességeggel rendelkezik,1031 többet nem ír róla, illetve ő is utal 

Esterházy „Bécsben hagyott” feleségének Podewils által is említett történetére. A 

követjelentések (a fentieken kívül még például gróf Nils Bark (1713–1782) 1748 és 1781 

közötti svéd nagykövet is)1032 beszámolnak arról, hogy korszakunk legfontosabb bécsi 

tanácsadó testületének – a korábbi Titkos Konferenciától szinte csak a nevében különböző – 

ún. Udvari Konferencia (Hofkonferenz) tekinthető, amelynek – gróf Anton Corfiz von 

Ulfeldt főudvarmester, gróf (majd herceg) Johann Joseph von Khevenhüller-Metsch 

főkamarás, gróf (majd herceg) Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg államkancellár, gróf 

Rudolph von Chotek udvari kamara elnöke, gróf Rudolph Joseph von Colloredo-Waldsee 

birodalmi alkancellár mellett – Batthyány főudvarmester is rendszeres résztvevője volt.1033 

(Batthyány 1750-ben formális konferenciaminiszteri kinevezést is kapott.1034) Fürst azonban 

Batthyány aktív politikai szerepvállalását kétségbe vonja: „Az igazat megvallva: minden 

külügyi témában Kaunitz és Colloredo a hangadó; az ügyek nagy részét közvetlenül ők 

maguk tárják Őfelségei elé, anélkül, hogy a többi taggal megosztották volna. Uhlfeld, 

Bathyany és Khevenhiller nullák.”1035. Sőt, a porosz követ nem érti azt sem, hogy Mária 

                                                 
1028 Berényi, 2004, 50. 
1029 Wolf, 1850, 29.; Esterházy és Althann feleségének a kapcsolatáról Khevenhüller is említést tesz: 

Khevenhüller, III. 1910, 186–187. 
1030 „ein Mann von Geist, reich, wohlgebildet” Ranke, 1833–1836. 
1031 Ranke, 1833–1836, 687. 
1032 Az 1740 és 1765 közötti korszak legfontosabb politikai tanácsadóinak sorából a fenti neveken kívül 

(természetesen sokak mellett) érdemes még gróf Friedrich Wilhelm von Haugwitz és báró Johann Christoph 

von Bartenstein neveit is megjegyezni. (Róluk és Mária Terézia legfontosabb tanácsadóiról lásd: Walter, 1951.) 
1033 Ranke, 1833–1836, 683. 
1034 WD 1750. 10. 07. 
1035 „Die Wahrheit zu sagen: in allen auswärtigen Angelegenheiten geben Kaunitz und Colloredo den Ton an; 

sie tragen den größten Theil derselben Ihren Majestäten unmittelbar vor, ohn sie erst den übrigen Mitgliedern 

mitgetheilt zu haben. Uhlfeld, Bathyany und Khevenhiller sind Nullen.” Ranke, 1833–1836, 684. 
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Terézia miért bízta a trónörökös nevelését Batthyányra, aki pedig az ehhez szükséges 

tehetséggel, műveltséggel nem rendelkezik.1036 A követtel ellentétben II. Frigyes egyébként 

jó véleménnyel volt Batthyányról.1037 

Fürst véleménye Mária Teréziáról a következő: „Korábban szerette a vadászatot, a 

játékot és a színházat: most egyedül államainak kormányzata és gyermekeinek nevelése az, 

amelyben kedvét leli.”1038 Az udvari reprezentáció fokozatos egyszerűsödése, a kormányzati, 

politikai döntéshozás professzionalizációját is elősegítette. Mária Terézia és Lotaringiai 

Ferenc udvarában megszűnik a sarkosan kétpólusú „párt”1039 rendszer – a narratív források 

az udvari körökön belül kevés „botrányról” vagy tartósan feszült helyzetről adnak hírt. 

Persze képlékeny érdekszövetségeket azért továbbra is lehet azonosítani, azonban ezek 

kevésbé éles kontúrokkal bírtak, mint a Károly császár alatti hasonló csoportosulások. 

Pejoratívan megfogalmazva a „kegyencek” (Günstlinge, Favoriten) korszaka véget ért, bár 

természetesen továbbra is voltak az udvarnak bizalmasai, azonban a szakpolitika és a 

szaktudás a kormányzati döntéshozásban egyre nagyobb szerepet kezdett el játszani, amit 

Mária Terézia uralkodói imázsában is igyekezett kifejezésre juttatni.1040 Ezt a képet erősíti a 

két rendszer két emblematikus alakja Althan és Kaunitz sarkos szembeállítása is. Míg az 

előbbi kormányzati pozíció nélküli bizalmas tanácsadó volt, addig az utóbbi tanult 

államférfinek tekinthető.1041 A követjelentések tanulmányozása alapján is hasonló 

következtetésekre juthatunk, azonban a Habsburg kormányzat továbbra is az udvari 

társadalomba beágyazva működött, így a porosz követek igen pazarlónak tartották a vezető 

tanácsadók, államférfiak bérezését, támogatását. Fürst értesülései szerint például – 

hasonlóan Kaunitzhoz és Chotekhez – Ulfeldt adósságai megtérítésére Mária Terézia 100 

ezer forintot, „házvásárlásra” pedig 300 ezer forintot adományozott.1042 (Károly császár 

korábban ugyanígy kivételezett Althannal.) 

Térjünk vissza a magyar arisztokratákra! Nemcsak a követjelentések, hanem a főúri 

naplók is a magyar főnemesek császárvárosi jelenlétének növekedését vagy udvari 

integrációjának erősödését bizonyítják. Gróf Ludwig Friedrich Julius von Zinzendorf 

                                                 
1036 Ranke, 1833–1836, 673. 
1037 Mitrofanov, 1910, 88. 
1038 „Früher liebte sie Jagd, Spiel und Theater: das Einzige, woran sie jetzt Geschmack findet, ist die Regierung 

ihres Staates und die Erziehung ihrer Kinder.” Ranke, 1833–1836, 672. 
1039 Az udvar kis mértékben hasonló jellegű polaritását esetleg Mária Terézia és Lotaringiai Ferenc köré 

csoportosuló körökben lehetne feltételezni. 
1040 Kökényesi, 2013/b. 
1041 A két főnemesről lásd: Pečar, 2003 és Szabo, 2003. 
1042 Ranke, 1836, 675. 
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naplója is ehhez szolgál – főként kapcsolati hálózata szempontjából – néhány adalékkal.1043 

Zinzendorf szász protestáns főnemesi családból származott, a lipcsei egyetemen jogot tanult, 

majd (katolizálva) császári-királyi szolgálatba lépett, kezdetben diplomáciai megbízatásokat 

kapott, később pedig aktívan részt vett a Habsburg Monarchia pénzügyi reformjában, 

továbbá féltestvére az ismert naplóíró, (későbbi) triesti kormányzó gróf Karl Johann 

Christian von Zinzendorf (1739–1813). A két testvér (bár kiváltképp a fiatalabb, Karl) az 

osztrák felvilágosodás és szellemi élet igen jelentős alakjának tekinthető. Az idősebb 

Zinzendorf – naplója szerint – Bécsben kapcsolatba került az Esterházy család több tagjával 

is. Ludwig Frierdrich leghamarabb herceg Esterházy Pál Antallal kerülhetett egy társaságba, 

amiről 1743 májusából származó bejegyzésből értesülhetünk, amely szerint Zinzendorf gróf 

Jörgerrel lakott egy szálláson, illetve gyakran vendégeskedett és játszott herceg 

Esterházyéknál.1044 1744 márciusában tervei szerint közösen harcolt volna a herceggel az 

osztrák örökösödési háborúban a bajorok ellen, azonban betegsége megakadályozta 

ebben.1045 Zinzendorf nagyon jó véleménnyel volt Esterházy feleségéről, Máriáról is, akit 

szeretetre és tiszteletre méltó hölgynek tartott. 1749-ben Esterházyné mutatta be a grófot 

Kaunitznak, az akkor párizsi nagykövetnek, akit Zinzendorf elkísérhetett a francia 

fővárosba, és neki köszönhetően kaphatott diplomáciai megbízásokat.1046 (Zinzendorf 1764 

decemberében még a hercegi Esterházy hitbizomány kurátora is lett.1047) 

Ludwig Friedrich hivatali kapcsolatba került gróf Esterházy Miklós pétervári 

nagykövettel is. 1755 februárjában Erzsébet orosz cárnőtől azt a (titkos) megbízatást kapta, 

hogy derítse ki, miért alakult ki félreértés Esterházy és az orosz nagykancellár, gróf Alekszej 

Petrovics Besztuzsev-Rjumin (1693–1768) között.1048 A hétéves háború előestjén 

kiéleződött diplomáciai konfliktus részleteinek feltárásába nem bonyolódnánk, azonban 

Zinzendorftól arról is értesülhetünk, hogy Esterházy – gyomorgörcsei miatt – már ekkor 

Karlsbadba járt kúráltatni magát. 

Az Esterházy família harmadik tagja, akivel Zinzendorf (hivatali) kapcsolatban állt, 

Miklós nagykövet öccse, Ferenc kancellár volt. A naplóból megtudhatjuk, hogy egy 1761. 

június 13-án kelt császári rendelet értelmében Zinzendorfot a Wienerisches Diariumnál és a 

francia újságoknál betöltött cenzori tisztében gróf Esterházy Ferenc, a Directorium in 

                                                 
1043 Pettenegg, 1879. 
1044 Pettenegg, 1879, 51. 
1045 Pettenegg, 1879, 51. 
1046 Pettenegg, 1879, 58. 
1047 Pettenegg, 1879, 98. 
1048 Pettenegg, 1879, 62. 
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publicis et cameralibus korábbi ülnöke (Assessor) és báró Johann Joseph von Mannagetta 

udvari tanácsos követte.1049 Majd Esterházy kancellári minőségében is levelezésben állt 

Zinzendorffal, mivel a gróf 1764 (tehát már a megalapítás évében, abban az évben, amikor 

magyar indigena is lett) megkapta a Szent István Rend közép-, majd fél évvel később a 

nagykeresztjét is.1050 

A Mária Terézia uralkodása alatti – bár kiváltképp az 1740 és 1765 közötti – bécsi 

udvari élet egyik legalapvetőbb forrása Khevenhüller  naplója.1051 Khevenhüller neves 

karintiai arisztokrata családból származott. Apja, Sigmund is magas karriert futott be, többek 

között Németalföld helytartója és aranygyapjas lovag volt. Johann Joseph a leideni, majd a 

strassburgi egyetemen (elsősorban jogi) tanulmányokat folytatott, később diplomáciai 

szolgálatba állt, azonban egészségi állapotára hivatkozva visszatért Bécsbe, ahol látványos 

udvari karriert futott be: főudvari marsall (1742), főkamarás (1745), majd második (1765), 

végül első főudvarmester (1770) lett, amely tisztségek mellett az Aranygyapjas, és a Szent 

István Rendbe is felvették. Felesége, gróf Karolina von Metsch (1706–1784), az egykori 

birodalmi alkancellár Johann Adolf (1672–1740) lánya és örököse volt, aki után a Metsch 

név a vagyonnal együtt Khevenhüller öröksége lett. Johann Joseph alapvetően „konzervatív” 

világnézetű ember volt, aki jó kapcsolatot tartott fenn Mária Teréziával is, azonban 

elsősorban I. Ferenc császár köréhez tartozott. Khevenhüller nyolckötetes naplóiból napi 

szintű, változó részletességű információkat kaphatunk az udvari hétköznapokról, és olykor 

bepillantást nyerhetünk a politikai döntéshozás informális struktúráiba is. A szerző elvétve 

ír magánügyeiről is, azonban műve inkább személyes hangvételű, informális hivatali 

naplónak tekinthető, amely a magyarok kollektív és személyes udvari jelenléte 

szempontjából is kiváló forrás. A naplót a ceremóniatörténetről szóló fejezetekben már 

felhasználtuk, de Khevenhüller műve a háborús információáramlás szempontjából is 

releváns forrás lehet, mivel a szerző rövidebben vagy hosszabban rendszeresen 

megemlékezett a fontosabb hadi fordulatokról, és itt nemcsak az olyan szenzáció-jellegű 

eseményekre gondolunk mint, amikor Hadik megsarcoltatta Berlint.1052 A napló 

felhasználhatóságát igen megkönnyíti a hozzá tartozó részletes név- és tárgymutató, illetve 

a forráskiadás értékét tovább növeli, hogy a szerkesztő sokszor utánanézett az idézett 

                                                 
1049 Pettenegg, 1879, 77. 
1050 Pettenegg, 1879, 92; 98. 
1051 Khevenhüller, I-VI. 1907–1917. 

A szerző életének, nyilvános működésének és naplójának értelmezéséhez lásd: Áldásy, 1903; Schönberger, 

1963; Walter, 1951, 147–166. 
1052 Khevenhüller, IV. 1914, 126. 
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konferenciáknak, eseményeknek, és a függelékben ezerkől is részletes információkat (néha 

egész forrásközlést) ad közre. 

Khevenhüller naplójában kötetetenként (amelyek két, három vagy négy évet 

foglalnak össze) körülbelül húsz-harminc magyar főrend nevét lehet olvasni, vizsgált 

korszakunkból összesen (a külföldi származású feleségeket is számolva) ötven-hatvan 

magyar arisztokratáról kaphatunk információkat. A magyarok főrendekkel kapcsolatos 

bejegyzések a naplóban az idő előrehaladtával enyhe növekedést mutatnak, azonban a 

legjobb forrásadottságokkal bíró kötetnek a harmadik tekinthető, amely az 1752 és 1755 

közötti éveket foglalja magában, annak ellenére, hogy hosszabb magyarországi utazásait – 

Mária Terézia oldalán – nem ekkor tette meg a szerző.1053 Az udvari főtisztviselő naplójában 

számos magyar főnemesi család neve fordul elő, úgy mint Balassa, Csáky, Nádasdy, 

Draskovich, Zichy, Zay, Andrássy, Festetich, Bethlen, Bánffy, Gyulai, Koháry, Keglevich, 

Czobor, Serényi azonban a legtöbbet a császárvárosban állandó palotával bíró négy 

(Batthyány, Erdődy, Esterházy, Pálffy) család szerepel, közülük is kiváltképp a népes 

Esterházy és Pálffy família. Személy szerint legtöbbet pedig gróf (majd herceg) Batthyány 

Károlyról, testvéréről Lajos nádorról, gróf Esterházy Miklós követről, testvéréről Ferenc 

kancellárról, gróf Pálffy Miklós kancellárról, gróf Bethlen Gáborról, valamint herceg 

Esterházy Pál Antalról és öccséről „Fényes” Miklósról lehet olvasni. Néhány főrend – a 

legbelsőbb körökhöz való tartozást mutatva – még udvari becenevet is kapott, gróf (majd 

herceg) Esterházy Miklóst Nikerlnek (vagy Nickerlnek) szólították1054 – ahogy később a 

család több Miklós nevű tagját is –, sajátos módon gróf Esterházy Ferencet pedig 

Quinquinnek, amely becenevet Khevenhüller szerint még lotaringiai útja során, Ferenc 

István herceggel való megismerkedése alkalmával kapta meg.1055 A következőkben 

összefoglaló jelleggel Khevenhüller naplójára vonatkozóan néhány fontosabb vizsgálati 

témakört szeretnénk áttekinteni. 

A naplóból értesülhetünk arról, hogy Khevenhüller több olyan udvari esküvőn is 

betöltötte a tanú szerepét, amelyen a vőlegény vagy a menyasszony magyar főnemesi 

családból származott. Így tanúskodott 1749-ben (bár a menyasszony részéről) gróf Pálffy 

Károly és gróf Josefa von Starhemberg,1056 1752-ben gróf Pálffy Mária Antónia (1733–

                                                 
1053 Khevenhüller többször járt Magyarországon is, és nemcsak Pozsonyban, hanem Vácon, Budán, vagy 

(kétszer) Gödöllőn is: erről lásd: G. Györffy, 1991, 79–82.; 103–113. 
1054 Khevenhüller, II. 1908, 143. 
1055 Khevenhüller, II. 1908, 125. 
1056 Khevenhüller, II. 1908, 357. (1749. 10. 08.) 



238 

 

1806) és márki Franz de los Rios (1725–1772),1057 1755-ben (a vőlegény oldalán) gróf 

Balassa József és gróf Theresia von Wildenstein (?–?),1058 1756-ban gróf Nádasdy Mária 

Anna Terézia (1737–1798) és gróf Franz Anton von Lamberg,1059 1764-ben gróf Battyány 

Károly és (a férj unokahúga) özv. gróf Erdődy Antónia,1060 valamint 1765-ben gróf Pálffy 

Lipót és gróf Maria Josepha von Waldstein esküvőjén.1061 A tanúválasztás gesztusa 

Khevenhüller és a házasulandó famíliák között szorosabb kapcsolatot feltételez, azonban a 

kiválasztási folyamatra, vagy annak tényleges jelentőségére nincs rálátásunk. 

Khevenhüller azonban ennél szorosabb kapcsolatba is került a magyar elittel, 1756-

ban egyik lányát Maria Josephát (1729–1798) (vagy apai becenevén Josepherl-t) – aki férje, 

egy Herberstein gróf korai halála miatt fiatalon özvegyen maradt – magyar főnemeshez, gróf 

Bethlen Gáborhoz adta feleségül.1062 Khevenhüller már a beházasulás előtt három évvel 

(lánya első férjének életében) igen jó véleménnyel volt a kancelláriai tanácsosról, „finom és 

érdemes úrnak” („einen feinen und meritirten Cavallier[nek]”)1063 tartotta, vagy pár 

hónappal később így ír róla: „a feleségem és én hozzánk és egész házunkhoz való igaz 

kötődése miatt módfelett becsüljük és a ház igaz barátjaként tekintünk rá.”1064 Khevenhüller 

Bethlen fő hibájának protestáns hitét tartotta, azonban 1755-ben, amikor Bethlent erdélyi 

udvari kancellárnak nevezték ki, írja róla, hogy „kálvinista szektából az igaz hitünkre 

tért”,1065 azonban „sajnos” ugyanezt nem mondhatta el Bethlen anyjáról, gróf Bánffy 

Kláráról (?–1767), aki 1767-ben szerinte a „kálvinista tévhitben” hunyt el.1066 Gróf Bethlen 

Gábor erdélyi nemesként igen magas udvari karriert futott be, míg apjának, Ádámnak (1691–

1748) a legmagasabb titulusa a főispáni tisztsége és a titkos tanácsosi címe volt,1067 addig 

Gábor erdélyi udvari kancellár lett, majd velencei követ,1068 1765-ben – famíliájából mai 

                                                 
1057 Khevenhüller, III. 1910, (1752. 03. 23.) Erről az esküvőről nem készült sem (udvari) házassági szerződés, 

sem a Wienerisches Diarium nem számolt be róla. 
1058 Khevenhüller, III. 1910, 235. (1755. 04. 24.)  
1059 Khevenhüller, IV. 1914, 50. (1756. 11. 07.) 
1060 Khevenhüller, VI. 1917, 2. (1764. 01. 18.) Érdemes megemlíteni, hogy Khevenhüller bejegyzése 

ellentomond a Wienerisches Diarium értesülésének (WD 1764. 01. 25.), mivel az előbbi szerint az örömapa, a 

nádor házában, míg az utóbbi szerint gróf Batthyány Károly Hofburgban található szobájában történt az 

esküvő. 
1061 Khevenhüller, VI. 1917, 90. (1765. 04. 08.) 
1062 Szekfű Gyula információi szerint Bethlen fizetését Mária Terézia a házasság után közvetlenül évi ötezer 

forinttal megnövelte, sőt három éven át az (Erdélyi Udvari Kancellária kasszájából) további húszezer forintot 

bocsátott a rendelkezésére. Szekfű, 1935, 505. 
1063 Khevenhüller, III. 1910, 120. 
1064 „ meine Frau und ich wegen seines wahren Attachments für uns und unser ganzes Haus ungemain 

aestimiren und als einen rechten Ami de la maison ansehen.” Khevenhüller, III. 1910, 140. 
1065 Khevenhüller, III. 1910, 230–231. 
1066 Khevenhüller, VI. 1917, 234. 
1067 Nagy, II. 1858, 88. 
1068 Nagy, II. 1858, 88–89 
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napig egyedülálló módon – aranygyapjas lovag, végül 1766-ban Albert herceg helytartó és 

Mária Krisztina pozsonyi udvarában főudvarmester. Bethlen minden bizonnyal tehetséges 

udvari arisztokrata és ügyes stratéga lehetett, felismerte, hogy hivatali pályája csak 

konvertitaként emelkedhet, valamint jó érzékkel választott magának feleséget is, akinek 

édesapja befolyásos szövetségesének bizonyulhatott. 

Khevenhüller naplója nemcsak a magyar arisztokraták udvari jelenlétének és 

szerepkörének pontosabb megismerését segíti elő, hanem a Habsburgok és az egyes magyar 

főnemesek kapcsolatához is szolgálhat fontos adalékokkal. Igen megtisztelő gesztusnak és a 

jó kapcsolat jelének számított, ha a dinasztia valamely tagja látogatást tett egy főúri vidéki 

kastélyban. Khevenhüllertől számos olyan – „inkognitóban” tett – utazásról értesülhetünk, 

amelyet sem a Zeremonialprotokoll-kötetek, sem a Wienerisches Diarium nem örökítettek 

meg. A napló alapján könnyen valószínűsíthető, hogy gróf Pálffy Miklós és a két évvel 

idősebb Lotaringiai Ferenc az 1740-es években baráti kapcsolatban állhattak, mivel az 

uralkodó rendszeresen tett utazást – általában Mária Terézia nélkül, szűkebb kíséretével – a 

gróf marcheggi birtokára.1069 Pálffy – ahogy már korábban is többször volt róla szó – magas 

udvari karriert futott be, 1746-tól magyar udvari kancellár, 1759-től aranygyapjas lovag, 

1765-től országbíró volt. Hasonló – az udvarkutatás más elsődleges – forrásaiban nem 

említett utazásokról is kaphatunk Khevenhüllertől információkat, főként a hercegi Esterházy 

kastélyokba,1070 valamint Batthyány főudvarmester trautmannsdorfi birtokára,1071 de arról is 

értesülhetünk, hogy 1764. szeptember 17-én Mária Terézia ellátogatott gróf Esterházy 

Ferenc tállosi kastélyába, ahol 1763-tól az ország első állami (bár főként nemeseket 

befogadó) árvaháza működött.1072 

Khevenhüller naplója a politikatörténet számára is releváns forrás, általa a 

kormányzati döntéshozás legfelső szintjének informális struktúráiba is betekintést 

nyerhetünk. Már a követjelentésekből értesülhettünk arról, hogy a trónörökös nevelőjének 

lenni nemcsak magas presztízzsel bírt, illetve ceremoniális és oktatásszervezési feladatokkal 

járt együtt, hanem Batthyány – az udvari konferencia gyűléseinek rendszeres 

                                                 
1069 Itt csak azon utakat említem, amelyekről a Wienerisches Diarium nem vagy (nem elég hangsúlyosan, tehát 

Pálffy említése nélkül) számolt be. 

Khevenhüller, I. 1907, 168.; Khevenhüller, I. 1907, 190.; Khevenhüller, I. 1907, 251.; Khevenhüller, I. 1907, 

264.; Khevenhüller, II. 1908, 111.; Khevenhüller, II. 1908, 165. 
1070 Khevenhüller, II. 1908, 245.; Khevenhüller, II. 1908, 307. (A házigazda betegség miatt nem tudta a 

vendégeket köszönteni.) 
1071 Khevenhüller, VI. 1917, 50. („Mária Terézia meglátogatta Batthányt Trautmannsdorfon, ahol ő 

[Batthyány] a legtöbbször tartózkodik.”); Khevenhüller, V. 1911, 49.; Khevenhüller, V. 1911, 70.; 

Khevenhüller, V. 1911, 133. A főnemesek nyári kastélyairól bővebben lásd: Horváth, 1998. 
1072 Khevenhüller, VI. 1917, 60.; Gágyor, 1999, 2. 
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résztvevőjeként – komoly politikai befolyással is rendelkezett. Khevenhüllertől sokszor 

nemcsak arról értesülünk, hogy ő maga mikor vett részt a konferencián, hanem más 

résztvevőkről és az ülés témájáról is. Batthyány Károly – a napló szerint is –az egyik 

leggyakoribb tagja volt a konferenciának,1073 sajnos az üléseken tanúsított 

szerepvállalásáról, aktivitásáról nem kapunk információt, azonban valószínűsíthető, hogy 

nemcsak József főherceg oktatására, nevelésére fordíthatott figyelmet, hanem tábornagyként 

a hadügyi kérdésekbe, illetve származása, főispáni és horvát báni hivatalai miatt a 

magyarországi ügyekbe is lehetett beleszólása, és hivatali kötelessége volt, hogy véleményt 

formáljon. 

Igen érdekes a naplóíró tolmácsolásában szemügyre venni az egy-egy kinevezés 

hátterében megbúvó érdekellentétet, konfkliktust, vagy az előléptetést motiváló (vélt vagy 

valós) okokat. A magyar főnemesekkel kapcsolatban (az általam) három legérdekesebbnek 

vélt, komoly politikatörténeti hozadékkal bíró esetet szeretném röviden bemutatni. Gróf 

Esterházy József országbíró halála után, 1748. május 12-én a Schönbrunnban gróf Erdődy 

György kamaraelnököt beiktatták az elhunyt hivatalába, kamarelnöknek pedig gróf 

Grassalkovich Antal személynököt nevezték ki, akinek a hivatalát gróf Fekete György 

udvari tanácsos (Khevenhüller szerint „nagyon becsületes ember”) kapta meg.1074 A 

                                                 
1073 Itt csak a Batthyány jelenlétében megtartott konferenciákat említjük (pontosabban azon tanácskozásokat, 

amelyeken Khevenhüller megnevezi a jelenlétét), tehát azon alkalmakat nem említjük, amikor a konferencia 

Batthyánynak, mint tábornagynak küldött határozatokat. 

1748. november 28-án „nagy udvari konferenciát” (große Hoff Conferenz) tartottak Batthyány részvételével 

József trónörökös udvartartásáról: Khevenhüller, II. 1908, 288. 

1752. február 9-én Kehevenhüller és Batthyány részt vett a „Reichskonferenz” gyűlésén, azonban társasági 

esemény miatt (amelyenen Althann, Rosenberg, Künigl vagy Saint Julien családok tagjai is részt vettek) előbb 

távozniuk kellett: Khevenhüller, III. 1910, 11. 

1753. június 20-án a Schönbrunnban udvari konferenciát tartottak a trónörökös (történelem)oktatásáról: 

Khevenhüller, III. 1910, 121 

1753. augusztus 8-án Khevenhüllernél tanácskozást tartottak József főherceg tanulmányairól: Khevenhüller, 

III. 1910, 133. 

1754. január 22-én újfent konferenciát ültek a trónörökös tanulmányaival kapcsolatban: Khevenhüller, III. 

1910, 159. 

1754. március 12-én konferenciát tartottak Batthyánynál József főherceg vizsgáiról: Khevenhüller, III. 1910, 

166. 

1755. június 12-én az Udvari Konferencia hadügyi kérdésben Batthyány részvételében tanácskozott: 

Khevenhüller, III. 1910, 246.; 522. 

1759. január 31-én a Konferencia hadügyi kérdésekben tanácskozott, Batthyány jelenlétében: Khevenhüller, 

V. 1911, 86.; 233. 

1759. február 22-én erdélyi ügyekkel kapcsolatban tanácskozott a konferencia: Khevenhüller, V. 1911, 90.; 

236. 

1759. március 23-án nápolyi és házasságpolitikai kérdésekről tanácskoztak: Khevenhüller, V. 1911, 94.; 237. 

1759. május 2-án folytatták a fenti téma megvitatását: Khevenhüller, V. 1911, 109.; 238. 

1759. május 23-án a konferencia tágabb körben hadügyi kérdésekben tanácskozott, az ülésen Batthyány mellett 

Pálffy kancellár is részt vett: Khevenhüller, V. 1911, 103.; 253. 

1759. október 30-án házasságpolitikai kérdésben Batthyány részvételével konferenciát tartottak: Khevenhüller, 

V. 1911, 134.; 263. 
1074 „ein sehr ehrlicher Mann” Khevenhüller, II. 1908, 221. 
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főkamarás feljegyzéseiből értesülhetünk róla, hogy a kamaraelnöki kinevezés igen 

feszültségteli döntés lehetett.1075 Grassalkovich kamaraelnöki kinevezése valóban szokatlan 

döntés volt, mivel a korábbi személynök az arisztokrácia soraiban homo novusnak számított, 

sikeres birtokszerzéseire és meggazdagodására sokan ferde szemmel néztek (arról nem is 

beszélve, hogy a kamarelnöki pozícióra az Erdődyek hagyományosan előnnyel 

pályázhattak), azonban Mária Terézia Grassalkovichot igen tehetséges embernek tartotta, 

aki a diétán is bizonyította személye iránti lojalitását.1076 

1753. február 11-én az udvar útjára küldte az újonnan kinevezett angliai (gróf Carl 

Ludwig von Colloredo) és oroszországi (gróf Esterházy Miklós) nagykövetet.1077 

Khevenhüllertől értesülhetünk arról, hogy az udvar erdeti célja a kinevezésekkel 

kapcsolatban épp a fordítottja volt annak, mint ami megvalósult. Colloredo bátyjának, a 

birodalmi alkancellárnak sikerült az udvar kezdeti elképzelését megváltoztatnia testvére 

gyenge, a pétervári hideget nem bíró fizikumára hivatkozva, azonban a főudvarmester 

szerint a változtatás igazi motivációját a londoni udvar központi jelentősége adta.1078 

Érdemes megjegyezni, hogy a birodalmi alkancellár nem ok nélkül féltette öccsét az 

oroszországi utazástól, Khevenhüller már 1753 májusában beszámol róla, hogy Esterházy 

Karlsbadba ment kúráltatni magát, majd többször visszatért a fürdővárosba, ahol 1764-ben 

elhunyt.1079 Khevenhüller és Esterházy között egyébként feltehetően jó kapcsolat állhatott 

                                                 
1075 „Niemanden ware seine Promotion unangenehmer als dem bißherigen Personali; dann obschon einestheils 

kein Exempel, dass jemahlen einer ex ordine equestri es so weit gebracht und biß zur 

Cammerpraesidentenstelle gelangt wäre, diese Erhebung auch bei denen übrigen Magnaten eine große 

Jalousie erweckt, so erkante er doch gar zu wohl, daß ihme seine neue Würde diejenige Mittlen aus Handen 

nehmen würde, wormit er sich bishero aus einem gemainen Advocaten so weit emporgebracht, daß er nicht 

allein den gräfflichen und würklichen geheimmen Raths Character (welche beide Würde vor disem als 

incompatibel mit dem Officio personalis angesehen worden) erhalten, sondern anbei noch durch Erkauffung 

sehr beträchtlicher, wie mann sagt fast gegen zwei Millionen sich belauffender Güttter und Herrschafften sich 

zu einem deren reichesten Particularien im gantzen Königreich gemacht haben solle.” Khevenhüller, II. 1908, 

222. Az irigy főnemeseknél a szöveg kiadója szerint Khevenhüller elsősorban gróf Esterházy Ferenc 

tárnokmesterre gondol, aki szintén pályázott, és fiai (Miklós és Ferenc) udvari jelenléte, az Esterházy család 

privilégiumai és a diaetai Habsburg-párti szereplése miatt jogosan számíthatott a megpályázott hivatalának az 

elnyerésére. 
1076 Fallenbüchl, 1996, 31. 
1077 Khevenhüller, III. 1910, 89. 
1078 Anfänglich ware der Antrag, den Graffen Esterhasy nach Engelland und Collerdo nach Russland zu 

schicken, allein der Reichs-Vice-Canzler wuste den Umstand, daß seinem Brudern die kalte Petersburger Lufft 

so übl angeschlagen, also wohl gelten zu machen, daß mann die erstere bereits genhomene Entschliessung 

gleichwollen noch umgekeret und den für Graffen Esterhasy eben nicht sehr angenehmen Tausch getroffen. 

Das Haubt-Motvium, so der Reichs-Vice-Kancler dabei gehabt, mag wohl gewesen sein, an dem englischen, 

unß in der That am meisten interessierenden Hoff un homme á la main zu haben, zumahlen in Betracht der mit 

dem Staats-Canzler fürseienden Abänderung, worbei es ohndeme bei dessen bekanten, sehr jlousen und 

inquuiéten Génie an Unenigkeiten und Collisionen nicht fählen wird.” Khevenhüller, III. 1910, 90–91. 
1079 Khevenhüller, III. 1910, 115. 
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fenn, ezt bizonyítja, hogy a főkamarás – még madridi követi megbízatása során – 

Esterházyval küldte el a fiát Spanyolországba művelődni.1080 

1758. május 13-án, Mária Terézia születésnapján nevezték ki herceg Esterházy Pál 

Antalt tábornagynak.1081 Khevenhüller naplója ezen döntés hátterébe is betekintést nyújt. A 

kinevezés motivációja egyfelől az volt, hogy „a herceg személyesen, valamint az egész 

Esterházy ház ismert módon kimagasló szolgálatokat végzett a császár halála utáni feszült 

körülmények között és az akkori inszurrekció megszervezésében. A hercegnét felfogása és 

kellemes társasága miatt mindkét császári felség szereti és becsüli.”1082 Másfelől azonban 

megtudhatjuk, hogy a herceg – katonai rangemelés hiányában – már fontolgatta, hogy 

megszakítaná katonai pályafutását, és visszatérne a birtokaira, amely tervét (meg nem 

nevezett) barátai az udvar előtt is ismertté tették, és emiatt döntött a kormányzat is a 

rendkívüli előléptetés mellett.1083 

Khevenhüller naplójában olykor – főként a halálhírek kapcsán – hosszabb 

személyleírásokat, jellemzéseket is olvashatunk, amelyek főként a biográfiai kutatás 

számára lehetnek értékesek. A szerző számos magyar arisztokratáról is közöl hasonló 

informatív jellemzést, vagy esetenként méltatást is, azonban igen változó, hogy kikről és 

milyen hosszan ír. Például gróf Erdődy György országbíró, titkos tanácsos, aranygyapjas 

lovag halála kapcsán csak a felsorolt címeit tudjuk meg, valamint azt, hogy Pozsonyban, 

gutaütésben (Schlagfluß), hetvennyolc éves korában hunyt el.1084 

Gróf Esterházy Imre (1663–1745) hercegprímás 1745-ben halt meg, de 

Khevenhüllertől tudjuk, hogy már 1744 augusztusában – a szerző szóhasználatával élve – 

„múmiára” emlékeztetett, akit karosszékével együtt vitték be a templomba. Ennek ellenére 

a naplóíró szerint „régen korának egyik legkifinomultabb és legokosabb koponyája volt, de 

most majdnem gyermeki és leginkább egy holttestre hasonlít.”1085 Khevenhüller a 

hatvanegyedik évében járó gróf Nádasdy Lipót kancellár fizikai-szellemi leépüléséről és 

haláláról adja a legrészletesebb leírást.1086 

                                                 
1080 Khevenhüller, III. 1910, 6. (1752. 01. 30.) 
1081 Khevenhüller, V. 1911, 34. 
1082 „Der Fürst sowohl für seine Persohn, als das gesammte Esterhasysche Hauß haben bekanter Massen 

ausnehmende Dienste in denen nach des Kaisers Tod fürgewesenen häcklichen Umständen und denen 

damahligen Insurrectionen geleistet. Die Fürstin wird von beiden kaiserlichen Mayestätten wegen ihres 

Verstands und angenehmen Umgangs von jeher geliebet und aestimiret.” Khevenhüller, V. 1911, 35. 
1083 Részletesebben lásd: Khevenhüller, V. 1911, 35. 
1084 Khevenhüller, V. 1911, 120. (1759. 08. 13.) 
1085 „ehedessen einer deren fein- und klügsten Köpffen seiner Zeit gewesen, nunmehro aber fast kindisch ist 

und mehr einem toden Leichnam gleichet.” Khevenhüller, I. 1907, 238. (1744. 08. 15.) 
1086 „an einem nicht leicht erhörten Zustand, indeme ihme nach villjährig erlittenen Migrainen, vermuthlich 

durch einen hiedurch gefolgten paralytisch- oder apoplectischen Zufahl die Glandulae gutturis also 
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Khevenhüller gyászbejegyzései nemcsak egészségügyi, esetleg orvostörténeti 

információkat tartalmaznak, hanem olykor az elhunyt anyagi helyzetéről is hírt kaphatunk 

belőlük. Például megtudhatjuk, hogy gróf Csáky Miklós prímást Khevenhüller jámbor, 

vallásos embernek ismerte meg, azonban emelett szörnyű gazdalkodónak is, mert a szerző 

becslése szerint 400–500 ezer forint adósságot hagyott hátra maga után.1087 A naplóíró pont 

ellentétes véleményt fogalmaz meg az 1765 októberében elhunyt Batthyány nádorról, aki 

becslése szerint legalább 1 millió forintot kellett hogy örökösére, elsőszülött fiára Ádám 

Vencelre hagyjon.1088 Khevenhüller Batthyányt nem tartja a legkiválóbb képességű 

embernek, azonban elismerően szól Mária Teréziával fenntartott kapcsolatáról, valamint 

hozzáteszi, hogy a nádor „ismeri az ő Magyarországát és a módot, miként kell ezzel a 

nemzettel bánni […].”1089 

A naplóíró a szintén 1765-ben elhunyt gróf Barkóczy Ferenc esztergomi érsekről sem 

csak egészégügyi jellegű információkat szolgáltat, hanem sajátos politikai színezetű 

személyiségrajzot is közöl: „Tanult és értelmes ember, és jó pap is volt, egyedül csak csak 

túlzott kevélysége és nagyravágyása miatt lehet bírálni, ami őt a sírba is vitte, midőn a 

legutóbbi országgyűlésen lenyelt udvari pirulát nem tudta elviselni, és ettől kezdve 

folyamatosan betegeskedett, a teste felnyitásakor nagy polipot és szívduzzanatot 

találtak.”1090 Az 1764–1765-ös országgyűlésen közismert módon a prímás és a nádor az 

udvar hivatalos politikájával szemben foglalt állást, ami kiváltotta velük szemben Mária 

Terézia bizalmatlanságát, amely nemcsak Khevenhüller, hanem Horváth Mihály szerint is 

(fájdalmuk miatt) az említett főtisztségviselők halálához vezetett.1091 

Khevenhüller gyászfeljegyzései között olyan érdekes főnemesi családtörténeti 

információkra is lelhetünk, mint amilyen gróf Pálffy Mária Auguszta (1714–1759) 

                                                 
schlappicht und unbrauchbahr worden, daß er nach und nach nicht mehr articuliren und einig- deutlich und 

begriffliches Wort aussprechen und zulezt gar nichts mehr geniessen können. In disem Elend hat er ville 

Monath zugebracht und, da der Kopff immer munter geblieben, sich mit deuten und schreiben geholffen, biß 

endlich der Mangel erklecklicher Nahrung, als welche er immer mit der grösten Mühe hinunter gebracht (la 

leichter grosse Procken, als so zu sagen einen Tropffen Wasser schlucken können) ihn vollends entkräfftet und 

er in der That erhungeren müssen.” Khevenhüller, V. 191,. 37. 
1087 Khevenhüller, IV. 1914, 94. 
1088 Khevenhüller, VI. 1917, 149. 
1089 „kannte auch sein Hungarland und die Art, wie mit diser Nation umzugehen seie […]”. Khevenhüller, VI. 

1917, 149. 
1090 Er war ein gelehrt- und vernünftiger Mann, auch ein gutter Geistlicher; nur taxirte mann ihn eines 

übertribenen Hochmuth- und Ehrgeizes, welcher ihn auch in das Grab gebracht, indeme er die bei den lezteren 

Landtag geschluckte Hof-Pillen nicht ertragen könne und von der Zeit an immer gekräncklet, wie mann dann 

auch bei Eröffnung des Cörpers einen grossen Polypum und Hertzgewächß gefunden hat.” Khevenhüller, VI. 

1917, 100–101. 
1091 Horváth, VII. 1873, 374. 



244 

 

története.1092 A grófnő 1714-ben született Bécsben gróf Pálffy Lipót és gróf Maria Antonia 

von Ratuit de Souches gyermekeként (tehát Miklós, a későbbi kancellár és országbíró 

testvéreként).1093 Sikeres női arisztokrata életpályát látszott befutni, gróf Franz Ferdinand 

von Kinsky (1678–1741) cseh kancellár felesége és csillagkeresztes udvarhölgy lett, 

azonban Nagy Iván adati szerint 1739-ben elhunyt.1094 Khevenhüller bejegyzése igen sokat 

árnyal ezen a képen. Megtudhatjuk, hogy a grófnő túlélte 1741-ben elhunyt férjét, azonban 

szerelmi kalandba keverdett egy bizonyos gróf von Kaisersteinnel (?–?), aki a bajor hadi 

vezetés feje („chur-bayerischen Kriegs Praesident”) volt. Így az osztrák örökösödési háború 

kitörésével a grófnő önkéntelenül is a Habsburgokkal ellenséges oldalon találta magát, és 

Münchenben kellett élnie. Kaiserstein további sorsát nem ismerjük (elképzelhető, hogy 

elesett a háborúban), a grófnő pedig csak tíz évvel később, 1751-ben kapta meg – feltehetően 

bátyja közbenjárására – az engedélyt, hogy birtokaira hazatérhessen. Végül 1759. március 

3-án Prágában (valószínűleg elhunyt férje birtokán) negyvenöt (Khevenhüller szerint 

negyvenhét) évesen hosszabb betegség után hunyt el. 

A naplóban a magyar udvarközeli elit tagjai, tehát elsősorban a dunántúli, felvidéki, 

valamint a horvát területeken birtokos famíliák és jelesebb tagjaik nem voltak – 

számarányaikban – az osztrák és cseh arisztokrata családokhoz viszonyítva 

alulreprezentálva. Khevenhüller általános magyar nemesség (magyarság-) képét azonban 

nem sikerült a számos bejegyzés ellenére sem körvonalazni, aminek az oka valószínűleg 

abban keresendő, hogy a szerző az egyes főnemeseket főként személyes és családi 

viszonyaik, érdemeik, környezetük alapján ítélte meg, és kevésbé nemzeti hovatartozásuk 

alapján. Ráadásul Khevenhüller korában a Habsburg Monarchia főnemesi elitje igen hasonló 

kulturális térben mozgott, számos rokoni szállal kapcsolódott egymáshoz, így nem állt fenn 

az az idegenség-érzet, amely a kiváltotta volna a másik ország, nemzet vagy társadalmi réteg 

kollektív megítélésének szükségességét.1095 Ez a jelenség nemcsak az európaiak ázsiai, 

amerikai vagy afrikai utazásait megörökítő leírásokban figyelhető meg, hanem a 18. század 

második felének értelmiségi utazóinál is, akik, mint például Friedrich Nicolai, kritikus 

berlini író, vagy Kaspar Risbeck svájci publicista lenézően nyilatkoztak a Habsburg 

Monarchia udvari kultúrájáról, és benne a fényűző, „udvaronc” magyar arisztokratákról 

is.1096  

                                                 
1092 Khevenhüller, V. 1911, 92. 
1093 Nagy, VIII. 1861, 64. 
1094 Nagy, VIII. 1861, 64. 
1095 Harbsmeier, 1982, 3–8. 
1096 Birkás, 1948, 81.; Brenner, 1990, 172–180. 
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Az alfejezet zárásaként pedig vegyük közelebbről szemügyre a magyar szerzők 

tollából származó, 1740 után írt narratív forrásokat! A téma forrásadottságai sokkal jobbak, 

mint a megelőző korszakoké, ami jelen esetben elsősorban nem a kulturális-társadalmi 

fejlődéssel vagy a kapcsolódó források sikeresebb állagmegőrzésével magyarázható, hanem 

egyértelműen a Habsburg–magyar kapcsolatok javulásával és a bécsi (nemesi) integráció 

erősödésével. Az intézményi feltételek – mint a theresianumi ösztöndíjak vagy a bécsi 

magyar nemesi testőrség – is igen nagy mértékben hozzájárultak az integráció és a vele 

együtt a forrásadottságok javulásához. A magyar felvilágosodás egyik kulcsintézményének, 

a testőrírók (szó szerint és átvitt értelemben is használható) iskolájának egyik első tagja, 

Báróczy Sándor egyedülállóan részletgazdag betekintést nyújt feljegyzéseiben a testőrség 

első négy évtizedének a történetébe.1097 Az erdélyi református, köznemesi származású 

testőríró visszaemlékezése kiváló forrás a testőrség hétköznapjainak vagy ceremoniális 

szolgálatainak kutatásához. Báróczy tapasztalatai szerint: „Nem volt olyan udvari ünnepély 

szórakozás, mulatság, amelynek rendezésébe, mint szereplőket a magyar gárdistákat be nem 

vonták volna. Ezekkel szemben ilyenkor a császári ház tagjai mindig a legbarátságosabb 

leereszkedést tanusították.”1098 A szerző említ egy olyan esetet is – amely szintén a testőrség 

presztízsét, általános elismertségét példázza –, amikor I. Ferenc császár, egy Auersperg 

herceg és más (meg nem nevezett) főnemesek szórakozásból árkot ugrottak, amibe – mint 

résztvevőket – a gárdistákat is bevonták.1099 Báróczytól – mivel ő maga sem láthatott bele – 

a főnemesek belső köreiről vagy a döntéshozás informális rendszeréről kevés információt 

kapunk. Bár néhány hasonló problémával kapcsolatban megosztja a nézeteit, például 

értesülései szerint Mária Terézia olyannyira meg volt elégedve gróf Esterházy Mikós 

pétervári diplomáciai szolgálatával, hogy annak befejezése után „egészen zavarban volt, 

miképpen jutalmazza meg hívét a rendkívül értékes szolgálatokért”, ezért (szokatlan módon) 

megkérték gróf Pálffy Lipót testőrkapitányt, hogy engedje át tisztségét Esterházynak, amely 

áldozatot ő meg is hozott.1100 Báróczy egyébként egytől egyig igen jó véleménnyel volt 

korszakunk testőrkapitányairól: gróf Pálffy Lipótról és gróf Esterházy Miklósról, valamint 

herceg Esterházy „Fényes” Miklósról is, azonban ugyanez nem mondható el gróf Rhédey 

János testőrségi főhadnagyról, aki szerinte „egész Magyarországon ismert volt fösvény és 

irígy természetéről”.1101 

                                                 
1097 Báróczy, 1936. 
1098 Báróczy, 1936, 25. 
1099 Báróczy, 1936, 25. 
1100 Báróczy, 1936, 27. 
1101 Báróczy, 1936, 30. 
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Az 1740 és 1765 között keletkezett magyar főúri útleírások közöl kettőt – a témánk 

szempontjából talán a két legrelevánsabbat – gróf Székely László és gróf Teleki József 

naplójának bécsi élményeit vegyük górcső alá!1102 Mindkét napló bécsi utazással 

kapcsolatos részletei (teljes egészében) hozzáférhetőek az S. Sárdi Margit kiadásában 

megjelent Bécsi utazások. 17–18. századi útinaplók című kötetben,1103 amellyel 

kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy – a fenti szerőkhöz hasonlóan – sokkal nagyobb 

arányban maradtak fenn (és valószínűleg íródtak is) (úti)naplók a kelet-magyarországi és 

erdélyi nemesek tollából, aminek oka a naplóírás családi hagyományában, valamint a bécsi 

utazás kuriozitásában keresendő. Gróf Székely László és gróf Teleki József egyaránt erdélyi, 

református vallású főnemes volt, ám míg Székely – a nagyszebeni és nagyenyedi – 

iskoláinak elvégzése után birtokaira visszavonulva élt, és életének egyik legmeghatározóbb 

eseménye az 1743–1744-es bécsi utazása volt,1104 addig Teleki sokkal nevesebb arisztokrata 

famíliából származott, jelentős nyugat-európai körutazást, Kavalierstourt tett, több évig 

tanult a baseli egyetemen (Bernoulli tanítványaként), igen művelt, világlátott embernek 

számított, aki a császárvárosban is több alkalommal (1751–1752-ben, 1759-ben, 1761-ben, 

1762-ben és 1768–1769-ben) tett látogatást, valamint koronaőrként országos méltóságra is 

szert tett.1105 

Milyen hasonlóságokat és különbségeket fedezhetünk, ha összevetjük a két napló 

császárvárosi élménybeszámolóját, illetve milyen többletinformációval szolgálhatnak a 

dolgozat számára? Fontos formai, műfaji különbség a két szöveg között, hogy Teleki naplója 

(a történésekkel párhuzamosan vezetett) klasszikus útinapló, ellenben Székely írása 

visszaemlékezés, tehát bécsi élményei önéletírásának részét képezik. Ebből, valamint életük 

mozgalmasságából következően Székely írása sokkal részletgazdagabb, a császárvárosi 

életet és személyes tapasztalatait, élményeit, helyenként szépirodalmi stílusban („Kegyes 

Olvasóját” külön megszólítja) bemutatni kívánó mű, míg Teleki írása (a Károlyi-naplóhoz) 

sokkal tömörebb, saját használatra készített alkotás, amely csak az igazán különlegesnek, 

érdekesnek ítélt személyek, események, vagy benyomások hatására tér el az adott naphoz 

tartozó egy-két soros bejegyzési terjedelemtől. 

Mindkét forrás egyaránt jól felhasználható a két főúr kapcsolati hálózatának a 

vizsgálatára, valamint benyomásaik, észrevételeik a ceremóniatörténet számára is érdekes 

                                                 
1102 Székely, 2000, 105–200.; Teleki, 2000, 237–252. 
1103 Teleki, 2000, vagy kötet útleírásainak rövid, áttekintő elemzését lásd: Kalmár, 2012/a. 
1104 Teleki, 2000, 282. 
1105 Teleki, 2000, 284.; F. Csanak, 1983. 
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információkkal szolgálhatnak. A naplókból azt láthatjuk, hogy mindkét főúr kiváló 

kapcsolatokat épített ki, és tartott fenn az udvari arisztokrácia felső köreivel, illetve a 

rendszeresen Bécsben tartózkodó magyar főnemesekkel is. A két forrást kronológiailag 

másfél évtized választja el, így Székely és Teleki is részben más befolyásos tanácsadókkal 

igyekezett találkozni, azonban közös személyeket is találhatunk, például mindketten 

többször (szándékoltan) találkoztak Khevenhüllerrel és Ulfeldttel is, akik (mint láthattuk) az 

udvari élet meghatározó alakjai voltak, főkamarásként pedig rajtuk keresztül lehetett 

audienciára bebocsátást nyerni. Székely és Teleki számára is különösen fontos volt a velük 

való jó kapcsolat, mivel mindkettejüknek feltett célja volt a kamarási cím megszerzése 

(amelyet közvetlenül kérelme után csak Teleki kapott meg).1106 

Igen érdekes megfigyelni, hogy a két arisztokrata mennyire különböző társaságokba 

nyert meghívást, Székely – a nem magyar főnemesek közül – alig találkozott nevesebb 

arisztokratával, ugyan megismerkedett herceg Franz Anton von Lamberggel (aranygyapjas 

lovaggal, több osztrák örököstartománybeli udvari tisztség birtokosával),1107 azonban (egyéb 

elfoglaltságaik miatt) Windischgrätz bécsi gubernátorral, herceg Auersperggel (Erdély 

későbbi gubernátorával), vagy gróf Dietrichsteinnel, az Udvari Kamara elnökével nem tudott 

kapcsolatba lépni.1108 Ellenben Teleki – aki előtt sokkal könnyebben megnyiltak az ajtók – 

nagyon jó érzékkel fordult a Habsburg Monarchia vezető (vagy később azzá váló) 

arisztokratáihoz, így találkozott (kártyázott, ebédelt, diskurált) bécsi látogatásai alatt több 

alkalommal Colloredóval, Bartensteinnel, Kaunitzcal, Senckenberg birodalmi udvari 

tanácsossal, báró Adolf von Buccow (1712–1764) tábornokkal vagy az – 1760-ban 

megalapított, nagy befolyással bíró – Államtanács (Staatsrat) több tagjával (köztük Boriéval 

és Stupánnal is).1109 Sőt, Teleki még Gerard van Swietennél, Mária Terézia tanácsadójánál, 

háziorvosánál, a cenzúra fejénél is látogatást tett, bár elsősorban azért, hogy az elkobzott 

(indexen lévő) könyveit visszakaphassa. Az ifjú gróf elismerően írt a németalföldi 

reformerről: „Még a minap voltam nála; akkor is most is igen sokat beszéllettünk együtt, 

kivált a vallás dolgában való toleranciára nézve, melynek – úgy látszik – erősen fogja 

pártját. Most sokat beszéllettünk a vallásról magáról, de ebben meg nem egyezhettünk, mert 

                                                 
1106 Teleki 1762-ben (vagy 1764-ben) lett kamarás, illetve (a 3. függelék szerint) 1764-ben lett – Székellyel – 

azonos nevű gróf kamarás, azonban a (rendelkezésre álló források alapján a) személyazonosság nem 

bizonyítható. 
1107 Székely, 2000, 131. 
1108 Székely, 2000, 117. Gróf Johann Franz Gottfried von Dietrichstein az utóbbi (a szövegkiadásban nem 

azonosított) szereplő, aki 1719 és 1755 között töltötte be az Udvari Kamara elnöki tisztségét. Lásd: Fellner–

Kretschmayr, I. 1907, 286. 
1109 Az Államtanácsról bővebben lásd: Ember, 1935. 
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ő a magáét, én az enyimet oltalmaztam. Derék ember ez, ha az elméje egyez a szavaival.”1110 

Hasonló vallási vitába Székely is keveredett, annak ellenére, hogy azt írja, „míg Bécsben 

lakám, senki is azt tőlem nem kérdé, micsoda vallású ember vagyok”, azonban báró 

Bornemissza Jánosné Csáky Katával (1726–1794) kis híján tettlegességig fajuló vallási 

nézeteltérésbe bonyolódott: „Ekkor felhúztam kezemet, mutatván, hogy pofon csapnám. De 

minthogy Nagyságod dáma, azt is tudnám, mi kéne most. Ekkor jobb lábamot felemeltem, 

elényújtván, mutatván, hogy seggbe rúgnám.”1111 Végül báró Bornemisszának sikerült urrá 

lennie a kedélyeken. 

Nem meglepő módon mindkét főúr különösen szoros kapcsolatot tartott fenn az 

erdélyi nemesekkel, akiket már korábban is megismerhettek, illetve lazább vagy szorosabb 

rokoni szálak is összekapcsolták őket. Mindketten felkeresték a császárvárosban gróf 

Bethlen Gábort (1755-től erdélyi udvari kancellárt), Teleki az erdélyiek közül találkozott 

még báró Bruckenthal Sámuellel, gróf Rhédey Jánossal, gróf Teleki Károllyal (?–?) és báró 

Jeszenák Pállal (1723–1798) is, Székely pedig gróf Bánffy Dénessel (sógorával, akivel egy 

szálláson is lakott), gróf Ráday Gedeonnal, gróf Haller Lászlóval (1717–1751), gróf Gyulaffi 

Lászlóval, báró Bornemissza Jánossal, báró Wesselényi Ferenccel, vagy báró Kemény 

Jánossal is. A bizalmas erdélyi kapcsolatok nagy segítséget jelentettek a fiatal arisztokrata 

utazók számára a bécsi udvari élet rengetegében való eligazodás, ügyintézés és 

kapcsolatteremtés során. 

A magyar arisztokrácia legfelsőbb rétegéből mindkét utazó (több alkalommal is) 

találkozott a Batthyány-fivérekkel, pontosabban gróf Székely László Lajos kancellárral és 

Károly tábornagy feleségével, Teleki pedig Károly tábornaggyal, főudvarmesterrel. 

(Székely és Teleki azért nem találkozhatott egyszerre mindkét fivérrel, mert ők a látogatások 

során nem tartózkodtak egyidejűleg a városban, míg gróf Batthyány Károly az 1740-es 

években a nyugati frontokon harcolt, addig Lajos az 1750-es, 1760-as évek fordulóján nádori 

teendői miatt leginkább Pozsonyban tartózkodott.) Mindkét főúr nagyon jó véleménnyel volt 

a Batthyány-fivérekről (és feleségeikről is). Székely – ha félretesszük azt a lehetőséget, hogy 

önéletírásában utólag próbálta volna felértékelni a nádorral való kapcsolatát – számos 

alkalommal tett látogatást Lajosnál, a szerző megtisztelőnek érezte, hogy sokszor kapott 

Batthyánytól a formaságokat mellőző ebédmeghívásokat, akit így jellemez: „Annakutána 

voltam magyarországi cancellarius (most már palatinus) gróf Batthyányi Lajos úr, 

                                                 
1110 Teleki, 2000, 240. 
1111 Székely, 2000, 161. 
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őexcellenciájánál, kinél nemzetét szívesebben nem szerető magyart, akár mely országbéli és 

vallásbéli lett légyen az, én bizony sohasem láttam, adna az Isten sok ilyen urat.”1112 

Gróf Teleki József hasonló kapcsolatot épített ki József főherceg nevelőjével. 1761. 

január 13-án a következőt jegyezte fel az útinaplójában: „Voltam estvefelé méltóságos gróf 

Botthyányi uram őexcellenciájánál is, a Feldmarschallnál. Éppen köszvénnyel bajlódott ez 

a jó úr, s az ágyban volt. Nyájassan beszélgetett velem, és szolgálatját fogadta, amennyiben 

kitelik tőle…”.1113 Ugyanezen beszélgetés során Batthyány elmondta Telekinek, hogy apja, 

Teleki László nem örvend éppen a legjobb hírnek az uralkodópár előtt, de megígérte, hogy 

ő majd igyekszik közbenjárni az érdekében. A fiatal erdélyi protestáns nemeshez szívélyesen 

viszonyuló udvari arisztokrata meglehetősen más képet sugall a kortárs beszámolókból, mint 

amilyennek Szekfű Gyula láttatta a két világháború között: „Az ő esete mutatja először a 

császári hadsereg felszívó hatását: a magas vezető állásokba emelkedő magyarok nemcsak 

nemzeti ruhájukat vetik le, hanem Magyarország iránti természetes érdeklődésüket is 

kiszorítja életükből a császári szolgálat; Batthyány herceget is udvari emberré tette a 

katonaság, s mint ilyent, testvérétől, a kancellár és később nádor gróf Batthyány Lajostól 

eltérően elidegenítette hazájától […]”.1114 

A Batthyányak mellett Székely találkozott a császárvárosban olyan jelentős magyar 

főnemesekkel is, mint gróf Esterházy József országbíró vagy gróf Esterházy Ferenc 

kancellár is, azonban Teleki sokkal nagyobb hangsúlyt fektetett arra, hogy az osztrák–cseh 

arisztokráciával kapcsolatba lépjen. Mellettük azért volt alkalma találkozni a politikai élet 

olyan befolyásos személyeivel is mint, báró Koller Ferenc (későbbi személynök), gróf 

Festetics Pál, kancelláriai tanácsos vagy gróf Forgách Miklós (1731–1795) (későbbi nyitrai 

főispán). Sajnos mindenkit, akivel Székely és Teleki találkozott nem tudunk (és értelmetlen 

is lenne) sorravenni, azonban a Bécsben jelenlévő magyarok vizsgálata szempontjából is 

igen érdekes forrás a két szöveg. 

Teleki nem minősíti az udvart vagy társadalmát, egyedül a számos egzotikus állattal 

büszkélkedő schönbrunni állatkerttől volt elragadtatva, amelyet párját ritkítónak tartott és 

amellyel szerinte a versailles-i sem versenyezhet.1115 Emellett még a magyar nemesi 

testőrgárdáról is megelégedéssel ír, bemutatja szerkezeti felépítését, névszerint felsorolja 

tisztikarát, az egyenruhát pedig következőképp írja le: „Az uniforma veres, és igen 

                                                 
1112 Székely, 2000, 107. 
1113 Teleki, 2000, 243. 
1114 Szekfű, 1935, 498. 
1115 Teleki, 2000, 242. 
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magyarosan van csinálva, zöld kaplaggal, tarsollyal, pantallérral, lódinggal etc. Csak az a 

kár, hogy az elsőbb tisztek kedviért az egész guardia bajusz nélkül maradott.”1116 

Gróf Székely László udvarképe ezzel szemben sokkal ambivalensebbnek tekinthető. 

Egyfelől magával ragadja a császárváros hangula, ámulattal ír a különféle udvari és városi 

eseményekről, szokásokról, másfelől azonban azonosulni vagy beilleszkedni képtelen ebbe 

a közegbe. „Ezek az ide fel való nagy urak, mondhatja az ember, ingyen élnek, minden 

szorgalmatosság nélkül, elmefárasztás s gond nélkül, nincsen az oeconomiára semmi 

gondjok, csak az sok mulatságban töltik idejeket.”1117 Egyfelől (puritán) református 

mentalitását borzasztja a divat- és pompahajszolás, valamint a látvány, hogy (fő)nemesek 

vállnak kereskedők adósaivá, másfelől anyagi lehetőségei is igen korlátozzák a rangjának 

megfelelő reprezentációt. Ugyanis a család csak 1700-ban kapott grófi rangot,1118 amelynek 

tekintélyét Székely is igyekezett volna kifejezésre juttatni, a bizonyítási vágy és a kisebbségi 

érzés egyszerre munkálkodott benne, azonban látványos érvényesülésre a monarchia nagy 

grófi famíliái között nem volt esélye. A szerző sokalva adja olvasója tudtára utazásának 

költségeit: „Én csak három holnapig ültem Bécsben, de 6000 magyar forintot költöttem, 

mégis jóllehet játékra nem, de szállás, asztal, hintó, lakájok, frizírozó, komédia, opera csak 

költséget kívánt mindazáltal a vásárlásra, köntösökre ment sok, mert asztalom, szállásom, 

bagázsiám felvitele, postai költségem felmenet Debrecentől Bécsig többre nem ment 500 

forintnál.”1119 Székely úgy látja, hogy Erdélyben, akinek évente 10 ezer forint jövedelme 

van, az helyi szinten olyan vagyonnal és megbecsültséggel bír, mint aki Bécsben évi 200–

300 ezer forint vagyonnal gazdálkodhat.1120 

 

4. Összegzés 

 

 A röviden áttekintett narratív forrásokból mozaikszerű képet kaphattunk a magyar 

arisztokraták 1711 és 1765 közötti császárvárosi jelenlétéről, szerepéről és megítéléséről. A 

különböző leírásokban, elvétve már Károly császár udvarával kapcsolatban is olvashattunk 

a magyar (fő)rendek bécsi jelenlétéről, kiváltképp az Udvari Kancellária, az egyetemi 

nemzet vagy gróf Batthyányné kapcsán. Ezen sok esetben nagyobb nyilvánosságnak szánt 

leírások öregbíthették a bemutatott intézmény vagy főnemesi család hírnevét, prezstízsét. 

                                                 
1116 Teleki, 2000, 240 
1117 Székely, 2000, 178. 
1118 Teleki, 2000, 282. 
1119 Székely, 2000, 168. 
1120 Székely, 2000, 179. 
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Mária Terézia trónra lépésével gyökeresen megváltozott a magyarok fővárosi jelenlétének 

jellege és jelentősége, ami nemcsak a kedvező forrásadottságoknak köszönhetően válik 

nyilvánvalóvá, hanem a naplóbejegyzések és követjelentések is egyértelműen erről tesznek 

tanubizonyságot. Például Khevenhüller naplójában a legnagyobb magyar főnemesi családok 

és a legfontosabb funkcionáriusok nem maradnak a hasonló osztrák–cseh családok 

számarányai alatt. A napló 1758–1759-es kötetében az Esterházy családnév többször 

szerepel mint a Liechtenstein, a Starhemberg vagy a Kinsky név, és hozzávetőlegesen 

ugyanannyiszor (20–25-ször), mint az Auersperg, Colloredo és a Dietrichtstein família 

neve.1121 Ez az integrációs folyamat (amelyben a főnemesek és az értelmiségiek vezető 

szerepet játszottak) a következő évtizedekben tovább folytatódott, sőt olyan mértékű 

növekedést mutatott, hogy Kazinczy bécsi látogatásának idejére a császárváros (körülbelül 

15 ezer fővel) az egyik leggnépesebb magyarlakta várossá nőtte ki magát.1122 

A 18. század derekán nemcsak uralkodóváltás történt, hanem az arisztokrácián belül 

is egyfajta generációváltást figyelhetünk meg: a korszak második felében legtöbbször gróf 

(majd herceg) Batthyány Károly, és gróf Esterházy Miklós nagykövet nevével 

találkozhatunk, azonban mellettük gróf Batthyány Lajos, gróf Esterházy Ferenc kancellár, 

gróf Pálffy Miklós kancellár, gróf Bethlen Gábor, herceg Esterházy Pál Antal és öccse 

Miklós is jelentős szerepet játszottak. Az elit két generációja között pedig egyeneságú 

kapcsolatot figyelhetünk meg, mint Strattmann Eleonóra és fiai esetében, vagy valószínűleg 

az Esterházyak herecegi ágánál is hasonló lett volna a helyzet, ha a herceg Esterházy Pál 

után következő generáció tagjai (Mihály és József) 1721-ben nem vesztik életüket, de 

másfél-két évtized késéssel Pál Antal és Miklós folytathatták nagyapjuk munkáját. 

 Gróf Székely László és gróf Teleki József útleírásaiból képet kaphattunk a Bécsben 

élő magyarok kapcsolati hálózatáról, megfigyelhettük – a ceremoniális és a városi 

hétköznapi élet történései mellett –, hogy bizonyos magyar arisztokraták milyen szoros 

kapcsolatot tartottak fenn egymással. Egy fontos témakört azonban nem érintettek a vizsgált 

források, a szabadkőművességet, amely (prágai előzményeket követően) az 1740-es évektől 

kezdett kibontakozni a Habsburg fővárosban.1123 A szabadkőművesség eszmeisége és a 

páholyok révén létre jövő kapcsolati hálózat a Bécsben tartózkodó magyar főnemesek 

szempontjából fontos problémakör, amelyre csak röviden szeretnénk kitérni. A testvériség 

és a titkosság (arcanum) a kulcsfogalmai a szabadkőműves páholyoknak. A rendi 

                                                 
1121 Khevenhüller, V. 1911, (név- és tárgymutató) 273–313. 
1122 Fábri, 2009, 40–41. 
1123 Abafi, 1890, 41–140.; Jancsó, 1936, 91–124.; Krivanec, 1980; Vermes, 2000, 96.; Vocelka, 2004, 271. 
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társadalmon belül nem hatalmi vagy társadalmi hierarchikus rendezőelvek alapján, hanem a 

saját belső alkotmányuk, vagy szabályzataik alapján kialakuló önszerveződő 

csoportosulások.1124 Koselleck szerint a szabadkőműves páholy és a république de lettres 

volt a felvilágosodás korának a két legfontosabb társadalmi formációja.1125 A szalonokkal és 

klubokkal együtt az újfajta, városi, polgári nyilvánosság hordozói.1126 

A rituális keretek között működő, titkos társaságokhoz a magyarok közül is szép 

számban csatlakoztak – mások mellett gróf Bethlen Gábor, gróf Esteházy Ferenc, gróf Ráday 

Gedeon, gróf Pálffy Károly vagy báró Kemény János és László is –, sőt a bemutatott szerzők 

közül – Bessenyei György vagy báró Amadé László testőríróhoz hasonlóan – Báróczy 

Sándor is tagja lett a szabadkőműves mozgalomnak, később még rózsakeresztesekhez is 

csatlakozott.1127 A Három Ágyúhoz (Loge aux Troi Cannons/Die Loge zu den drei Kanon) 

nevet viselő, egyik első bécsi páholy névjegyzéke szerint 1743 (szabadkőműves időszámítás 

szerint 5743) március 2-án a testvérek soraikba fogadták báró Bruckenthal Sámuelt és 

Székely Lászlót.1128 A szakirodalom a listán szereplő Székely Lászlót általánosító módon a 

több páholyban megforduló testőrtiszt, rózsakeresztes személyével azonosítja,1129 azonban 

ő 1741-ben született, így 1743-ban sem testőr, sem páholytag nem lehetett. Harmadik 

hasonló nevű kortárs ismeretének hiányában valószínűsíthető, hogy a fejezetben tárgyalt 

önéletíró csatlakozott a szabadkőművesekhez, azonban ő önéletírása szerint csak 1743 

decemberében érkezett meg a császárvárosba. Az utóbbi eset azt a szokatlan lehetőséget 

feltételezi, hogy Székely (mivel évente csak korlátozott számú tag felvételére volt lehetőség) 

nem volt jelen a saját beavatásán, amit lehet, hogy jó ismerőse, Bruckenthal tudott „kijárni” 

a számára. Azonban a titoktartási kötelezettségre való tekintettel sem Báróczynál, sem 

Székelynél, de még Zinzendorfnál sem olvashatunk a szabadkőművesek, köztük a magyar 

tagok tevékenységéről (Khevenhüller vagy gróf Teleki József – László bátyjával ellentétben 

– pedig nem is csatlakozott a mozgalomhoz). 

  

                                                 
1124 Dülmen, 1993, 340. 
1125 Koselleck, 1973, 49. 
1126 Habermas, 1993, 85–101.; Melton, 2001, 1–15. 
1127 Bővebben lásd: Abafi, 1890; Jancsó, 1936. 
1128 Abafi, 1890, 95. 
1129 Abafi, 1890, 95.; Jancsó Elemér Abafinál (Székely megbízható azonosításával kapcsolatban) az egyértelmű 

bizonyítékokat hiányolja: Jancsó, 1936, 117. 
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IV./2. Magyarok a Wienerisches Diarium hasábjain 

 

1. A periodikus sajtó mint reprezentációtörténeti forrás 

 

 A kora újkorban köztudott módon a nyomdaipar és a könyvkiadás igen látványos 

fejlődésen ment keresztül, ami megnyitotta az utat a periodikus sajtó konjunktúrája előtt is. 

A 16. századi vásári kiadványok (Messrelationen) után a 17. század legelején megjelentek 

az első nyomtatott hetilapok. A 17. századi Franciaországban 200 időszaki kiadvány jelent 

meg, a 18. században már 900, de a Német-római Birodalomban még szembetűnőbb 

változást figyelhetünk meg: 1730 körül 170-180 kiadványt adtak ki, 1740 és 1765 között 

754-et, míg folyamatosan bővülő példányszámban 1766 és 1790 között 2200-at.1130 

Zedler lexikonának kapcsolódó szócikke szerint az újságok („Zeitung, Avisen, 

Courante, Lat. Novo, Novella, Frantz. Gazette”) „nyomtatott lapok, amelyeket nagy, 

kiváltképp kereskedővárosokban hetente egyszer vagy többször adnak ki, és bennük a világ 

figyelemreméltó történéseiről lehet olvasni”.1131 A rendi társadalomban az „érdekes” hírek 

és információk nagy arányban az udvar és a vezető elit különböző tevékenységeiről szóló 

beszámolók voltak. A sajtó – európai szinten – egyre bővülő térnyerésével jelentős 

mértékben megváltozott az információáramlás sebessége és hatóköre (földrajzilag és 

bizonyos mértékben társadalmilag is). Az udvarok közötti híradás és információszerzés 

sokkal egyszerűbbé vált a kormányzat számára is, mint ágensek kiküldésével.1132 De a sajtó 

– mint habermasi értelemben a nyilvánosság egyik legfontosabb intézménye – információit 

nem rejtette el az udvari kultúra zárt árkánum világába, hanem szélesebb társadalmi rétegek 

számára tette elérhetővé azokat.1133 Az udvar „virtuális” megközelíthetőségének 

kiszélesedése a korabeli újságokat szükségszerűen a hatalmi reprezentáció és az uralkodói 

propaganda eszközévé tette.1134 Az újságok a folyóiratokkal ellentétben híreket közöltek, 

tartózkodtak a személyes véleménynyilvánítástól, egyfajta pártatlanságra törekedtek, de 

                                                 
1130 Barbier,2006, 208. További számarányokról lásd: Gestrich, 1994, 184–185.; Blanning, 2002, 158–159.; 

Melton, 2001, 94–95. 
1131 „[…] sind gedruckte Blätter so in grossen, sonderlich Handels-Städten, wöchentlich ein oder mehrmahlen 

ausgegeben werden, und drinnen zu lesen ist, was merckwürdiges in der Welt vorgefallen.” Zedler, LXI. 1749, 

899. 
1132 Bauer, 2003, 33–36. 
1133 Az újságról mint a („polgári”) nyilvánosság intézményéről lásd: Habermas, 1993, 66–80.; Melton, 2001, 

92–104.; Blanning, 2002,154–161. 
1134 Mauelshagen, 1997; Gestrich, 1994, 85–91.; Krischer, 2008. 



254 

 

megválasztott híreik kommentárjaiban sokszor érezhető volt, hogy melyik szuverén 

fennhatósága alatt működnek.1135 

 

2. Wienerisches Diarium 

 

A 17. századi Habsburg Monarchiában is találunk különböző – általában rövidebb 

életű – latin és német nyelvű periodikus kiadványokat, de jelentőségük össze sem 

hasonlítható a 18. században monopol helyzetbe kerülő Wienerisches Diariuméval.1136 A 

német könyvkiadó famíliából származó Johann Baptist Schönwetter 1703-ban alapította a 

lapot, amely hetente kétszer, szerdán és szombaton jelent meg. A Schönwetter, majd 1722-

től Johann Peter van Ghelen kezelésében álló periodikát sokszor szokták udvari újságként 

(Hofzeitung) emlegetni, de ezt a funkciót ténylegesen csak 1812-ben kapta meg, ekkor vált 

hivatalos állami orgánummá, addig kiváltságokkal bíró magánvállalkozás volt.1137 De a 

kormányzat nem adta „ingyen” az állami kiváltságokat, egyfelől Ghelennek évente 3333 

forintot kellett érte fizetnie, másfelől az udvar igényeit is ki kellett szolgálnia.1138 

Korszakunkra vonatkozóan miért fontos hangsúlyoznunk a lap arculatán érezhető 

kettősséget a magán vállalkozás és az udvar-állami szféra között? Mivel éppen ez a kettősség 

volt a lap sikerének egyik titka: az udvari kiváltságok révén az újság előnyös helyzetbe került 

a könyvpiacon, első kézből kapott információkat udvari-állami ügyekről, de a vállalkozás 

sikeressége miatt érdekesnek is kellett mutatkoznia az olvasóközönség számára. Az udvar 

befolyása nemcsak a cenzúra révén érvényesült az újságban, hanem Európa egyik 

legfontosabb rezidenciájának, a császári-királyi udvarnak a mindennapi élete is alapvető 

témául szolgált a városi és a belföldi hírek túlnyomó többsége számára. Az udvar 

szükségszerűen hívta fel magára a nyilvánosság figyelmét és került az érdeklődés 

középpontjába. 

A periodikus sajtónak, sőt kimondottan a Wienerisches Diariumnak a hatalmi 

reprezentációs funkcióját már I. Lipót és I. József császár is felhasználta.1139 Sőt, nemcsak 

uralkodói imázsukat igyekeztek az újság segítségével minél szélesebb körben ismertté tenni, 

                                                 
1135 Berns 2011, 77. 
1136 A lap történetéről összefoglalóan: Zenker, 1903; Duchkowitsch, 1978; Seitschek, 2011/a; Seitschek 

2011/b; Klement, 2012, 33–55. 

A Wienerisches Diarium – jól ismert módon – a magyar sajtó fejlődésére is mintaadó hatást gyakorolt: Kosáry, 

1983, 133. 
1137 Seitschek, 2011/a, 54. 
1138 Zenker, 1903, 9. 
1139 Schumann, 2003, 217–218.; G. Etényi, 2012, 553. 
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hanem a közvélemény befolyásolására is törekedtek általa, tehát a lapot a kormányzati 

propaganda is igyekezett saját céljaira felhasználni.1140 Például a Rákóczi-szabadságharcról 

szóló híradások mindig igyekeztek a császári csapatok győzelmeit felnagyítani és a 

„felkelők” sikereit elhallgatni vagy kisebbíteni.1141 Jutta Schumann szerint Lipót császár 

korában ugyan törekedtek arra, hogy a sajtó propagandisztikus és reprezentációs szerepkörét 

kihasználják, de szisztematikus és tudatos udvari stratégia nem volt erre.1142 

Sajnos a 18. századra nézve pontos példány- vagy előfizetőszámról nincs 

tudomásunk, de a szakirodalom becslése szerint legalább négyezer példányban adhatták ki 

az újságot, amely a korabeli olvasói szokásoknak (hangos, közösségi olvasás) megfelelően 

körülbelül negyvenezer fős befogadó közeget feltételez.1143 A tömegsajtó kialakulása előtt 

és közép-európai viszonyok között ez igen népes befogadó rétegnek számított. A 

Wienerisches Diarium kedveltségének egyik fő oka az lehetett, hogy a Habsburg Monarchia 

könyvpiacán, olyan megbízható sajtóorgánum volt, amely a korabeli viszonyoknak 

megfelelően külföldi és belföldi híreket is igen gyorsan tudott olvasói elé tárni. 

A Wienerisches Diarium híreinek (már a kezdeti évektől) körülbelül a kétharmadát 

tették ki a külföldi beszámolók és úgy egyharmadát a belföldi, azon belül is főként a Béccsel 

kapcsolatos információk. Az első lapszám (1703. augusztus 8.) és 1722 között az újság 

tematikája szerint legelöl, a címet követően, „Bécs” címszó alatt a belföldi hírek kaptak 

helyet általában két-három oldalban, majd következtek fontosabb városok szerint a külföldi 

hírek, de 1722. február 28-i számtól kezdve megfordult az újság szerkezete, és előre kerültek 

a külföldi hírek. Ez a változtatás egy szemléletmódbeli váltást jelölhet, amely szerint 

elképzelhető, hogy másképp tekintettek a Habsburg Monarchia és Bécs nemzetközi 

politikában elfoglalt helyzetére, egyre inkább tágabb európai kontextusban igyekeztek saját 

pozíciójukat értelmezni. (Ezzel párhuzamosan, 1722-ben vezette be az újság a kéthasábos 

tördelést.) 

A lap – az eseményektől függően – rövidebben vagy hosszabban mindig 

megemlékezett Európa legfontosabb városairól, rezidenciáiról. Az újság igyekezett földrajzi 

távolság szerint a legtávolabbitól egyre közelebb haladni, ha rendelkezett Európán kívüli 

hírrel, például afrikai vagy amerikai hírrel akkor ezzel kezdte külföldi beszámolóját, majd 

általában a délnyugat-európai országok városai következtek: Lisszabon, Madrid, Nápoly, 

                                                 
1140 „A propaganda egy adott diskurzust folytató csoport kísérlete a többi háttérbe szorítására, hasonlítására, 

vagy integrálására, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi ráhatással.” Bene, 1999, 42. 
1141 Etényi, 2008, 278–279. 
1142 Schumann, 2003, 372. 
1143 Seitschek, 2011/a, 203. 
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Róma, Genova, Milánó Velence, majd Nagy-Britannia, általában londoni hírekkel, utána 

következett Franciaország általában Párizs, esetleg Marseille híreivel, majd az észak- és 

északkelet-európai városok Moszkva, Pétervár, Stockholm, Koppenhága, Varsó, Krakkó, 

utánuk pedig a Német-római Birodalom különböző városai. A Habsburg Monarchia, benne 

a Magyar Királyság és Erdély hírei változó módon kerültek be az újság tematikájába, 

előfordult, hogy „bécsi hírek” alatt szerepeltek a kapcsolódó információk (ezek főleg akkor 

voltak jellemzőek, ha adott, Bécsben is ismert arisztokratához kapcsolódó hírről volt szó), 

míg ha helyi jelentőségű hírről volt szó, akkor az adott város (vagy vármegye) megnevezése 

alatt adták hírül az eseményt (kiváltképp az 1722-es tematikai változtatás után). 

Az információáramlás sebessége a postaszolgálattól és a külföldi lapok 

naprakészségétől függött, de a természeti viszontagságok (zord teleken nehezen járható utak, 

tavaszi áradások) és a háborúk is erősen befolyásolták a hírek terjedésének ütemét. Az újság 

jó fokmérője a korabeli információáramlásnak, a Wienerisches Diarium 1740. július 13-i 

száma március 18-i rodoszi hírt közöl, a madridi hír június 7-i datálású, a legfrissebb londoni 

hír június 24-ji, a párizsi július 1-i, az amsterdami június 28-i, az arhangelski május 9-i, a 

berlini hír július 2-i.1144 A nagy kiterjedésű Habsburg Monarchián belüli híráramlás is igen 

időigényes volt, például Pozsonyból még az adott napon belül megérkezhettek az 

információk a császárvárosba, Győr ugyan két napi távolságra volt Bécstől, de a hírek 

általában közel egy hét késéssel kerültek be az újságba, az erdélyi híradások pedig három 

hét múlva. 

A külpolitikai hírekben lehetett szó fejedelmi rezidenciák ünnepségeiről, más 

dinasztiák családi eseményeiről, aktuálisan zajló háborúkról, békekötésekről, nagyobb 

egyházi ünnepekről, járványokról, városi mulatságokról, csodálatos természeti 

jelenségekről, vagy szenzációkról (mint az emberevő óriásfarkas-szerű lény rémhíre),1145 de 

a legkülönfélébb érdekességekről tudósította a lap az olvasóit. A belföldi hírek 

kiválasztásánál is hasonlóan sokszínű gyakorlatot figyelhetünk meg, de a szerkesztők a bécsi 

hírekre helyezték a fő hangsúlyt, amelyek általában két-három oldal terjedelműek voltak. Az 

újság a belföldi és külföldi beszámolókon kívül több rovattal is rendelkezett, közölte a 

Bécsbe érkező főrendűek listáját, lajstromszerűen megadta a városban házasságot kötöttek, 

születettek vagy elhunytak névsorát, kivonatosan vagy szó szerint ismertette a fontosabb 

hivatali rendeleteket, illetve függelékben közölt hadi és ceremoniális leírásokat. 

                                                 
1144 WD 1740. 07. 13. 
1145 D. Szemző, 1957, 233. 



257 

 

Miért megkerülhetetlen forrás a disszertáció számára a Wienerisches Diarium? A 

császárváros első számú periodikus hírforrása az egyik legfontosabb pillére a jelen 

kutatásnak, mivel a magyar arisztokraták bécsi életének legkülönbözőbb nyilvános vagy 

szűkebb körű udvari tevékenységeiről is rendszeresen beszámolt. A lapban könnyen 

figyelemmel lehet kísérni a magyar főnemesség udvari integrációját és jelenlétét a sokszínű 

bécsi eliten belül. Bizonyára a császárvároson kívül tartózkodó kortárs arisztokraták számára 

is kézenfekvő lehetőség volt a nyilvános udvari hírek beszerezésére a bécsi lap. (Az 

informális hírekre pedig továbbra is személyes kapcsolataik révén kellett szert tenniük.) 

A bécsi újság kutatása egyfelől igen könnyen megvalósítható, mivel az évfolyamok 

többségét az ÖNB digitalizálta és az internet segítségével, szabadon elérhetővé tette,1146 de 

korszakunkból (1711–1765) hiányzik kilenc évfolyam (1717, 1718, 1724, 1733, 1735–1738, 

1757, 1763) (sőt az anyaggyűjtésünk során még az 1713–1715-ös, 1732-es évek is 

hiányoztak), amelyek túlnyomó többsége nem érhető el a hazai közgyűjteményekben, hanem 

csak a bécsi könyvtárak állományaiban találhatóak meg. A (néhány kimaradt hónaptól 

eltekintve) heti kétszer megjelenő bécsi újság szisztematikus vizsgálata terjedelmileg sem 

könnyű feladat. 

A Wienerisches Diariumon belül a magyar arisztokraták udvari jelenlétének 

kutatását a „bécsi hírek” rovatban és az udvari tematikájú függelékekben végeztem el. A 

vizsgálat során arra törekedtem, hogy a bécsi lap szempontrendszerének és 

megközelítésmódjának folyamatos kronológiai változását se hagyjam figyelmen kívül. A 

forrásban a magyar főnemesek nevét személyes és kollektív híradásokban is olvashatjuk, 

tehát egyaránt jellemző, hogy a lapban egy magyar arisztokrata egyedüli udvari 

audienciájáról, halála esetén személyes méltatásáról olvashatunk. A magyar főnemesek 

csoportos megjelölése is előfordul bizonyos hírekben (például udvari ceremóniák során), 

amikor a résztvevők nincsenek név szerint megnevezve csupán mint „magyar mágnások” 

vannak megemlítve. Mindkét típusú híradás nemcsak információt közölt az adott 

személyről, hanem reprezentációs hatást is gyakorolt (még a névjegyzékek is, amelyek 

hasonló szerepet játszottak, mint az udvari kalendáriumok, vagy az állami sematizmusok). 

A Habsburg Monarchia és Bécs legfontosabb híreit néhány oldalon összegző lapban 

rövidebben vagy hosszabban szerepelni a nyilvánosság előtt komoly megtiszteltetésnek 

számított. 

                                                 
1146 A honlap elérhetősége: http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=wrz [Betöltés időpontja: 2015. 02. 07.] 

http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=wrz
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A disszertáció fő témája a magyar főnemesek udvari integrációjának a vizsgálata, 

ezért a császárvároson kívülről érkező híreket kevésbé követtem figyelemmel. Emiatt és a 

téma nagysága, illetve a számos felismerhetetlenségig torzult névelírás (mint Batthyány 

helyett Budiani, Perényi helyett Prinij) miatt nem gondolhattam arra, hogy szisztematikus 

regisztert készítsek a Wienerisches Diariumban azonosított magyar főrendekről szóló 

hírekről. Mivel minden egyes híradás bemutatása, amelyben magyar főrend szerepel 

igencsak terjedelmes és felesleges lenne, ezért következő alfejezetekben egyenként 

szeretném azokat (az általam azonosított) hírkategóriákat körüljárni, amelyekben a vizsgált 

személyekkel találkoztam. Ezek a kategóriák a következőek: tanulmányi hírek, udvari 

ceremóniákról szóló információk, egyházi (esetenként kegyességi) hírek, házasságkötések, 

halálhírek, karrieremelkedéssel kapcsolatos hírek, császárvárosba való érkezésről szóló 

hírek, függelékben közölt beszédek és egyéb hírek (érdekességek, szenzációk). Fontos 

hangsúlyozni, hogy ezek a hírcsoportok nem képeznek szigorúan elkülönülő kategóriákat 

(jelen esetben utólagos történészi konstrukciók), van átjárás, összefüggés a kijelölt halmazok 

között, de a téma feldolgozásában a kategóriák segítségével történő megközelítésmód igen 

hasznosnak bizonyul. 

  

3. Tanulmányi hírek 

 

 A Wienerisches Diarium magyarokról szóló bécsi híradásainak fontos és állandó 

kategóriája a magyarok császárvárosi tanulmányaival kapcsolatos beszámolók.1147 VI. 

Károly regnálása alatt a bécsi újságban kizárólag a felsőoktatással, az egyetemi 

tanulmányokkal kapcsolatban kaphatunk hírt magyarok császárvárosi oktatásáról. Pedig 

Bécsben (mint láthattuk) már ekkor sem csak egyetemi stúdiumokat végeztek a 

magyarországi származásúak, hiszen találhatunk magyar nemeseket a nemesi apródok 

soraiban és (1717-től) a Hadmérnöki Akadémián is, de az előbbiekről inkább csak a 

ceremoniális hírekben, az utóbbiakról pedig – az iskola és a katonai szakoktatás nem túl 

magas elismertsége miatt – szinte sosem olvashatunk. 

 Köztudott, hogy az 1365 óta működő bécsi egyetem a magyar művelődésben milyen 

fontos szerepet játszott, olyannyira, hogy az univerzitás négy egyetemi nációja közül az 

                                                 
1147 Bár az újságban kevésbé rendszeresen, de a Habsburg Monarchia más oktatási intézményeiről is kaphatunk 

híreket: a jezsuita gimnáziumokról vagy a nagyszombati egyetemről is. Például az utóbbival kapcsolatban 

megtudhatjuk, hogy 1717 augusztusában a nagyszombati egyetem teológiai karának ünnepén gróf Koháry 

Ignác Imre mondott latin beszédet. (WD 1717. 08. 06.) 
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egyik a magyarokat foglalta soraiba.1148 Bár az egyetemi nemzet fogalma igen távol állt a 

mai nemzet felfogástól és leginkább Bécsbe a négy égtáj irányából érkezők szimbolikus 

besorolásának felelt meg, amely közül a magyar náció a keletről érkezők gyűjtőneve volt. 

Mind a négy egyetemi nemzet évente egyszer, védőszentjének ünnepén nagy ünnepséget 

tartott, amely a császárváros életében fontos eseménynek számított, így a Wienerisches 

Diarium figyelmét sem kerülhette el. A magyar egyetemi nemzet Szent László-napi (június 

27.) 1149 ünnepségéről is rendszeresen közölt híradásokat az újság, vizsgált korszakunkban 

1738-ig néhány év kivételével folyamatosan olvashatunk leírásokat az ünnepségről.1150 

A beszámolók röviden megemlékeznek a rangos vendégek részvételével (beleértve 

az uralkodót és kíséretét) a Stephansdomban bemutatott ünnepi szentmiséről, értesülhetünk 

a misét celebráló főpap személyéről, az ünnepi beszédet mondó szónokról és a szokott 

gyakorlathoz képest eltérő esetleges változásokról. Az egyetemi nemzet ünnepe és a róla 

terjedő hírek magyar natio-t mindig reprezentálták, de az ünnep a magyar arisztokráciától 

független eseménynek számított, illetve a főrendek tagjai nem állandó jelleggel vettek részt 

rajta. Több évben is magyar főpap tartotta az ünnepi szentmisét, például 1720-ban Esterházy 

Imre zágrábi püspök,1151 1721-ben gróf Nádasdy László (1666–1730) püspök,1152 1725-ben 

Berkes András (1666–1729) (címzetes heracleai) püspök és gróf Michael Karl von Althann 

(1702–1756) váci püspök.1153 Több olyan évet is találhatunk, amikor magyar arisztokrata 

töltötte be az ünnepi szónok tisztségét, például: 1720-ban báró Bornemissza János Ignác 

(1672–1742),1154 1727-ben gróf Koháry István (1649–1731) altábornagy1155 vagy 1728-ban 

herceg Esterházy Pál Antal.1156 

 A magyar egyetemi nemzet éves ünnepségén kívül más egyetemmel kapcsolatos 

hírekben is lehetett a magyar főnemesekről olvasni. Nemcsak az egyetemi nációknak voltak 

éves ünnepségei, hanem a különböző fakultásoknak is, amelyekről a bécsi újság szintén 

tudósított. Több alkalommal arról értesülhetünk, hogy magyar főpap volt az ünnepi 

istentisztelet főcelebránsa, például 1716-ban az orvosi fakultás és a filozófiai kar ünnepén is 

                                                 
1148 A bécsi egyetem nációiról bővebben lásd: Steindl, 1993. 
1149 Az ünnepséget általában június 27-én tartották, de néhány kivételes alkalmat is lehet találni, amikor 

augusztusban,vagy októberben került rá sor. 
1150 1738-ig a következő évekből nem közölt az újság beszámolót az ünnepről: 1711, 1715, 1718, 1719, 1722 

és 1734, de 1711-ben és 1715-ben az újság júniusi utolsó számait nem adták ki. 
1151 WD 1720. 06. 26. 
1152 WD 1721. 06. 25. 
1153 WD 1725. 06. 30. 
1154 WD 1720. 06. 26. 
1155 WD 1727. 06. 28. 
1156 WD 1728. 10. 27. 
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Erdődy nyitrai püspök1157 vagy 1719-ben a teológiai kar ünnepén gróf Draskóczy apát (?–?) 

(az utóbbi eseményen gróf Csáky Miklós is jelen volt).1158 A szónokok között is találunk 

magyar főrendeket, például 1730-ban a jogi fakultás ünnepén gróf Batthyány Lajost,1159 

vagy 1722 decemberében Xavéri Szent Ferenc ünnepén, a filozófiai fakultás jelenlétében 

báró Bornemissza János Ferenc (?–?) hallgató beszélt, akiről az újság megjegyzi, hogy a 

buzgó előadást általános csodálat övezte (a misét pedig Nádasdy püspök mutatta be).1160 

Az ünnepélyes diplomaosztókról is volt, hogy névlistával ellátott beszámolót közölt a 

bécsi újság. Ezen hírekben magyar neveket is lehet találni, de magyar főnemest nem sikerült 

azonosítanom (valószínűleg azért, mert a korszak arisztokratái ritkán maradtak 

diplomaszerzésig az egyetemeken). 

 Egyetemi hírek keretében még a nyilvános vizsgákkal kapcsolatban találkozhatunk 

főnemesek említésével, azonban az ilyen az ilyen információk igen ritkák. Magyar 

vonatkozásban két ilyen hírt találtam: az első, amikor 1714 áprilisában többedmagával 

(köztük egy gróf Herbersteinnel) gróf Forgách István (?–?) „szépen” vizsgázott.1161 A 

második bejegyzés 1718 augusztusából származik, amelyből megtudjuk, hogy gróf Csáky 

Miklós a filozófiai fakultáson „dicsőségesen” tett bizonyságot tudásáról. Utána a főrangú 

vendégek gratulálhattak neki, köztük gróf Esterházy Imre püspök vagy Khevenhüller 

főistállómester, aki az uralkodó nevében igen értékes, gyémánttal díszített keresztet adott át 

neki.1162 

 A 18. század közepén a császárvárosban a nemesi akadémiák életre hívása miatt az 

egyetem elveszítette arisztokrata hallgatóinak túlnyomó többségét, és ezzel párhuzamosan a 

Wienerisches Diarium beszámolói is megritkultak.1163 Mária Terézia uralkodása alatt (sőt 

már 1738-tól) a lap egyszer sem számolt be a magyar egyetemi nemzet ünnepségeiről. A 

bécsi hírekben 1746–1748-tól egyre többet lehetett olvasni a kettő, majd a három nemesi 

akadémiával (Savoyai Akadémia, Theresianum, Löwenburg-féle Konviktus) kapcsolatos 

különböző eseményekről. A hírek túlnyomó többsége az uralkodónő nevét viselő 

akadémiáról szólt, jóval kevesebb a Savoyai Akadémiáról és a legritkábban a Löwenburg-

                                                 
1157 WD 1716. 09. 26. és WD 1716. 11. 25. 
1158 WD 1719. 05. 06. 
1159 WD 1730. 05. 31. (Az ünnepségre május 30-án került sor.) 
1160 „der Dicht-Kunst Geflissener mit allgemeiner Bewunderung und besonder grossen Lob gehalten” WD 

1722. 12. 09. 
1161 WD 1714. 04. 20. 
1162 WD 1718 08. 30. 
1163 Az egyetemi beszámolók nem tűntek el teljesen, például megtudhatjuk, hogy 1751 augusztus utolsó napján 

gróf Károlyi Antal is bakklaureátus fokozatot szerzett, a harmincnyolc diplomázó felsorolás pedig vele, mint 

legrangosabb diákkal kezdődött. (WD 1751 09. 08.) 
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féle Konviktusról, ami jól tükrözi a nemesi iskolák presztízsét és az udvarral való 

kapcsolatukat. A konviktusról szóló híradásokban név szerint nem sikerült magyar 

arisztokratát azonosítanom, de az újság 1748 októberében közzétette az újonnan megnyílt 

iskola felhívását, amely szerint az intézmény az osztrák és magyar nemesek előtt 100 

forintos tandíj ellenében nyitotta meg kapuit.1164 A bécsi lapban a Savoyai Akadémiáról 

ugyan többet lehetett olvasni, mint a Löwenburg-féle Konviktusról, de csak egy olyan 

híradást találtam, amelyben név szerint szerepel magyar főnemes. 1761. augusztus 14-én 

József, Lipót, Ferdinánd és Miksa főherceg tett látogatást az akadémián, akiknek tizenkét 

tanuló kettes párokba rendeződve lovas keringőt (Caroussel) mutathatott be.1165 A diákok 

mindegyike különböző nemzetiségű volt – a némettől a csehen át a lengyelig –, az ötödik 

páros első tagja gróf Kemény volt (keresztnevét nem tudjuk) Erdélyből, a Szent Korona más 

területeiről származó növendék nem vett részt a műsorban. 

 A Theresianummal kapcsolatos hírek között sokkal nagyobb számban kapunk 

információkat magyar főurak szerepéről és jelenlétéről mint a másik két nemesi akadémiáról 

szóló leírásokban. Az iskola magyar növendékeivel találkozhatunk a különböző 

ceremoniális leírásokban, például 1747. január 6-án gróf Berényi András (?–?) és Niczky 

József (1731–?) több más diáktársával Mária Teréziának kezet csókolhatott,1166 vagy az 

uralkodói család ünnepeltjeit is többször köszönthették név- vagy születésnapjukon.1167 Az 

intézményben tett uralkodói látogatások alkalmával is volt, hogy az újság név szerint 

említetést tett magyar nemes szerepléséről: 1763. augusztus 23-án József trónörökös és az 

idősebb főhercegek jelenlétében a Theresianum lovaglóiskolájában gróf Csáky (keresztneve 

nincs megadva) hét másik diáktársával együtt (köztük van Swieten fiával) lovasbemutatót 

tarthatott a magas rangú látogatóknak.1168 

 Az újság rendszeresen hírt adott az akadémia fontosabb nyilvános vizsgáiról is.1169 

A leírásokból megtudhatjuk, hogy ki, milyen tárgyból és kik előtt vizsgázott. A leggyakoribb 

                                                 
1164 WD 1748. 10. 19. függ. 
1165 WD 1761. 08. 22. 
1166 WD 1747. 01. 11. 
1167 Az utóbbira két olyan esetet találtam, ahol magyar diákokat is megnevezett az újság: 1747. október 5-én I. 

Ferenc császárt névnapja alkalmából – sok iskolatársa mellett – gróf Berényi András, Fáy Gábor, Niczky József 

és báró Vay István köszönthette. (WD 1747. 10. 07.) Hasonló módon 1748 július 25-én Mária Anna 

főhercegnőt köszönthette többed magával gróf Berényi András, báró Bereczkó Antal, gróf Draskovich Imre, 

Fáy Gábor, (gróf Kollonich Károly, gróf Kollonich József, gróf Kollonich László, gróf Kollonich Zsigmond 

és báró Vay István. (WD 1748 07. 27.). 
1168 WD 1763. 08. 24. 
1169 1748. október 2-án báró Andrássy István a Theresianumban „szép” nyilvános vizsgát tett jogtudományból. 

(WD 1748. 10. 05.) 1754. október 5-én gróf Balassa Ferenc is kiválóan vizsgázott. (WD 1754. 10. 09.) 1761. 

október 16-án gróf Kálnoky Lajos a bécsi érsek, az édesapja és más magyar főrendek jelenlétében tett vizsgát, 
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beszámolók a jogi vizsgákról készültek. A vizsga fővédnöke a Habsburg-család valamely 

tagja vagy az udvar magas rangú küldötte volt, akik az uralkodó nevében a vizsgázót 

rendszerint arany medállal vagy arany lánccal jutalmazták meg. A vizsgaleírásokban pedig 

az újság elismerő megjegyzéseket tett az ifjú arisztokraták teljesítményéről, szellemi 

képességeiről, amelyben olykor az iskola és a szülők (vagy a nemesi nemzetség) érdemét, 

erényét vélte felfedezni. Egy alkalommal, amikor József főherceg jelen volt gróf Csáky Imre 

nyilvános vizsgáján, az újság függelékben még az ifjú arisztokrata trónörökösnek szánt 

köszöntő versét is közreadta.1170 

A theresianumi nyilvános vizsgák újságleírásai kapcsán nemcsak a diákok között 

olvashatunk a magyar arisztokraták szerepéről, hanem a fővédnökök, opponensek kapcsán 

is. József főherceg nevelője, udvarának irányítója gróf (majd herceg) Batthyány Károly,1171 

gróf Batthyány Ádám főhercegi kamarás1172 vagy az indigena, kancelláriai magyar tanácsos 

báró Koller Ferenc1173 többször volt az udvar képviselője, megbízottja az akadémiai 

vizsgákon. 

A Wienerisches Diarium nemesi tanulmányokkal kapcsolatos beszámolói egyaránt 

reprezentálták a hírben szereplő ifjú főnemest és az adott oktatási intézményt, sőt sok esetben 

magát az udvart is, mivel a Habsburg-család tagjai személyesen vagy küldötteik révén a 

bemutatott események többségén aktívan részt vettek, kiváltképp az egyetemi és a 

theresianumi ünnepségeken. Az idő előre haladtával egyre többet lehetett olvasni a 

főnemesek tanulmányairól, a hírközlés szándékában a szakismeretekkel bíró, az államban 

hasznosan tevékenykedő nemes ideáljának a terjesztését lehet felismerni, így a bécsi újság 

nemcsak a hírközlés eszköze volt, hanem – a követendő minták felvázolásával – a 

véleményformálásé is. 

 

4. Ceremóniák és udvari mulatságok hírei 

 

 A Wienerisches Diarium a ceremoniális eseményekről és az udvari mulatságokról 

közölte talán a legrészletgazdagabb és leginformatívabb leírásokat. A császárvárosi lap –

hasonlóan más európai rezidenciák mellett működő újságokhoz – közvetlenül a 

                                                 
amely után pedig Pray György magyar őstörténeti művét az Annales Veteres Hunnorumot mutatták be. (WD 

1761. 10. 21.) 
1170 WD 1750. 10. 17. függ. 
1171 WD 1749. 08. 27.; WD 1750. 09. 16.; WD 1750. 10. 17. 
1172 WD 1750. 09. 16.; WD 1750. 10. 17. 
1173 WD 1750. 10. 17.; WD 1751 09. 18.; WD 1752. 07. 12.; WD 1752. 12. 20. 
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Főudvarmesteri Hivataltól kapott (ceremoniális) információkat.1174 Sőt, Stephan Seitschek 

elemzése szerint a bécsi újság nagyobb számban és olykor részletesebben számolt be a 

különböző udvari eseményekről, mint az udvar Zeremonialprotokoll-kötetei.1175 Így a 

disszertációnak is megkerülhetetlen forrását képezik az újság kapcsolódó leírásai, amelyek 

azonban az önálló ceremóniatörténeti fejezetben kerültek bemutatásra. A ceremóniatörténeti 

fejezetben volt szó a különböző (lovag-, érdem-) rendi ceremóniákról, az audienciákról, a 

hivatali előléptetés formális aktusairól és más kapcsolódó témákról. Itt az újság ceremónia-

leírásainak általános áttekintése mellett, egyedül csak a katonai reprezentáció magyar 

arisztokraták szempontjából lényeges vonatkozásaira hívnánk fel a figyelmet. 

A császárvárosi lap rendszeresen tájékoztatta olvasóit az udvari élet minden fontosabb 

mozzanatáról, és nemcsak az állami ceremóniákról (mint egy külföldi uralkodó vagy egy 

nagykövet fogadása) vagy a dinasztia ünnepeiről (házasságkötés, születés, temetés), hanem 

a különböző udvari szórakozásokról is, mint a nyárvégi, őszi céllövészetről, a téli 

szánkázásokról vagy a különböző farsangi mulatságokról és bálokról. Az újság 

beszámolóinak az érdekessége pedig nemcsak abban áll, hogy általuk tudomást szerezhetünk 

az adott rendezvényről, hanem sok esetben, egyedülálló módon a főrangú vendégek körét is 

megismerhetjük. 

 Érdemes a kapcsolódó hírek közlésének a módjára is felhívni a figyelmet, míg VI. 

Károly regnálása alatt az uralkodói céllövészetekről, szánkózásokról és a nagyköveti 

bevonulásokról az újság önálló függelékekben adott hírt, addig Mária Terézia uralkodása 

alatt ezen leírások rövidültek és bekerültek a bécsi hírek közé. Az idő előrehaladtával pedig 

egyre kevesebb lett a ceremoniális témájú függelék. 

A katonaság szerepkörének felértékelődésével a hadsereg és a tisztikar nyilvános 

reprezentációja sokkal jelentősebbé vált. A hétéves háború alatt az udvar életre hívta a 

katonai Mária Terézia Rendet és a Bécsi Magyar Nemesi Testőrséget. A bécsi udvar 

hétköznapjaihoz hozzátartozott a testőrség működése és a katonai érdemrend viselőinek a 

jelenléte, így a Wienerisches Diariumban rendszeresen lehetett róluk hírt kapni, a 

nyilvánosság számára a testőrök és kitüntetett katonatisztek hamar ismertté váltak. Az idő 

előre haladtával a katonai reprezentáció legkézenfekvőbb lehetőségeire, a seregszemlékre, 

nyilvános felvonulásokra és hadgyakorlatokra is egyre többször került sor, amelyekről a 

bécsi újság is részletes beszámolókat közölt. Az egyik első ilyen jellegű híradás (amelyben 

magyar főnemes szerepel) 1734. január 6-i, amikor gróf Forgách Ferenc lovas kapitány 

                                                 
1174 Gestrich, 1994, 93. A Wienerisches Diarium ceremónia híreiről lásd bővebben: Krischer, 2008. 
1175 Seitschek, 2013, 73–76. 
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vezetésével a Savoyai-huszárezred száz újonnan toborzott tagja Bécs belvárosán 

ünnepélyesen átmasírozott, amit a Hofburgból az egész uralkodói család is figyelemmel 

kísért.1176 A beszámoló megjegyzi, hogy nagy dicsőség volt ez Forgách őrmesternek. 

Ugyanezen év szeptemberében, amikor gróf Pálffy Károly ezredes és Königsegg tábornagy 

(Generalfeldmarschall) Itáliából a császárvárosba érkezett, hogy az uralkodó felé továbbítsa 

a – lengyel örökösödési háború keretében – a nagyszabású (itáliai) quistellói győzelmet, hat 

ágyúlövéssel fogadták a győztes hadvezéreket.1177 1742 január–februárjában herceg 

Esterházy Pál Antal és öccse (a későbbi „fényes”) Miklós hat magyar huszárszázaddal több 

alkalommal is f ünnepélyesen felvonulhatott Bécsben: 1742. január 31-én Mária Terézia 

fogadta őket seregszemlén a Favoritában.1178 1742 márciusában, amikor a kalocsai érsek 

huszárai megérkeztek a császárvárosba, az uralkodónő a Hofburgból nézte a vonulásukat.1179 

1743–1744-ben több alkalommal értesülünk arról, hogy nyilvános udvari istentisztelet alatt 

magyar (Forgách-, Szirmay-féle) huszárszázadok állhattak díszőrséget a Stephansdom 

körül.1180 1743. október 3-án a Schlosshof kastélyban Lotaringiai Ferenc névnapja 

alkalmából látványos operaelőadást mutattak be az udvarnak, amelyben a leírás szerint több 

mint száz magyar tüzér keleties jellegű ruhában szerepelhetett.1181 Az osztrák örökösödési 

háború alatt komoly szimbolikus kiváltságnak számított, hogy huszárszázadok 

parádézhattak az uralkodópárnak a schönbrunni kastélyban, általában előfordult, hogy a 

bemutató végeztével a század vezetője, mint 1744 májusában gróf Széchényi Zsigmond, 

jelen lehetett az uralkodói ebédnél, a katonák pedig jutalomban részesültek.1182 Az 1750-es 

években is többször adott hírt az újság arról, hogy az uralkodói család előtt tartottak 

hadgyakorlatot magyar csapatok, amelyek során mindig megnevezték a csapatok főnemesi 

parancsnokait is.1183 A katonaság tekintélyét emelő gesztusnak számított, ha a főhercegek 

katonai egyenruhát öltöttek magukra. Több esetben tudósít arról a lap, hogy a trónörökös 

magyar katonai uniformisban mutatkozott, például 1748 áprilisában huszár-

egyenruhában,1184 vagy 1749 márciusában magyar lövészuniformisban, az utóbbiba a leírás 

szerint Károly főherceg azonnal beleszeretett.1185 

                                                 
1176 WD 1734. 01. 09. 
1177 WD 1734. 09. 22. 
1178 WD 1742. 02. 03.; WD 1742. 02. 24. 
1179 WD 1742. 03. 14. 
1180 WD 1743. 01. 02.; WD 1744. 07. 22. 
1181 WD 1743. 10. 05. 
1182 WD 1744. 05. 13. 
1183 Például: WD 1753. 10. 03. 5. vagy WD 1758. 05. 27. 
1184 WD 1748. 04. 20. 
1185 WD 1749. 03. 22. 
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A ceremóniákról és a különböző udvari eseményekről szóló leírások egyszerre 

szolgálták az uralkodó és a környezetében szolgálatot tejesítő vagy más okból jelen lévő 

arisztokrácia reprezentációját, valamint közvetítettek információt a nyilvánosság felé. Az 

újság kapcsolódó leírásai – a műfajból fakadóan szükségszerűen – szűk terjedelmi korlátok 

közé voltak szorítva, leszámítva a csatolt függeléket, azonban azok is többnyire rövidebbek 

voltak, mint az önálló, nyomtatásban megjelent ceremónia-leírások.1186 A „reprezentáció 

reprezentációját” képező ceremónia leírások Volker Bauer szerint pont az adott események 

lényegét veszik el, képtelenek visszaadni azt a hatást, amelyet a barokk összművészeti 

alkotás (Gesamtkunstwerk) – tehát a képzőművészet, az építőművészet, a megkreált 

ceremónia, zene egysége – a résztvevők számára lemásolhatatlanul létrehozott.1187 A szerző 

szerint ezen rövid leírások önkéntelenül is a felvilágosodást és a ceremóniák 

többletjelentésének lassú kiüresedését szolgálták. Az arisztokrata reprezentáció 

szempontjából talán hasonló regressziós folyamatot fedezhetünk fel a nemesi titulatúrák 

kiírásának az elhagyásában, ugyanis az újság – szemben protokolláris kívánalmakkal – az 

esetek többségében csak a nemes nevét, rangját, esetleg legfontosabb pozícióját adta meg. 

 

7. Egyházi hírek1188 

 

 A 18. században a bécsi (udvari) kultúra egyik legmeghatározóbb eszmei forrása a 

római katolikus vallás volt, amely a Habsburg-dinasztia Pietas Austriaca imázsának 

fundamentumát képezte, és amely a Habsburg Monarchia szellemiségére is nagy hatást 

gyakorolt.1189 A hivatalos világnézetnek megfelelően a Wienerisches Diarium híreinek is 

igen jelentős részét képezik az egyházi és a különböző vallási (kegyességi) hírek.1190 

 A Habsburg kormányzat igyekezett az államvallást minél szélesebb körben 

elterjeszteni, a más hiten lévők áttérését elősegíteni. Ebben a törekvésben az udvar a 

monarchia főnemességének a soraiban is partnereket talált, akik vallási meggyőződésből, 

személyes vagy családi előmenetelük támogatása miatt, esetleg a kapcsolódó ünnepélyes 

ceremóniákon való részvétel miatt, reprezentációs célból támogatták a katolizációs politikát. 

A leglátványosabb és a propaganda szempontjából is igen fontos események a más vallásúak 

– udvari vagy főúri környezetben történő – nyilvános áttérései voltak. Az ilyen ünnepélyes 

                                                 
1186 A 16–18. században önálló kiadásban megjelent ceremónialeírásokról lásd: Rahn, 2006. 
1187 Bauer, 2003, 55.; Bauer, 2010, 190–191. 
1188 A jelen alfejezet a Kökényesi, 2015/a rövidített változata. 
1189 Coreth, 1959; Schmal, 2001. 
1190 Seitschek, 2013; Klement, 2012, 137–158. 
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keresztelők – amelyekről a bécsi sajtó is beszámolt – jó alkalmak voltak a magyar 

főnemesség számára is a nyilvános megmutatkozásra: a résztvevők között találunk 

katolizálót és keresztszülői feladatot vállalót is. 1717. július 7-én báró Révay Mihály (?–?) 

a Favorita kastély kápolnájában, az uralkodó jelenlétében katolizált, majd abban a kegyben 

részesült, hogy a császárnak kezet csókolhatott.1191 Az újságból azt is megtudhatjuk, hogy 

hasonló módon 1725. május 16-án a laxenburgi kastély kápolnájában „az ősrégi, kiváló” 

(jelzőkkel ellátott) Fáy famíliából származó Gábor (?–?) megtagadta a tévelygő („irrende”) 

kálvinizmust, és katolizált.1192 Nemcsak főnemesekről olvashatunk hasonló híreket, hanem 

olykor még ismert köznemesi famíliák tagjairól is. A Wienerisches Diarium 1719. decemberi 

utolsó száma a kezdőoldalon (egy oldal terjedelemben) beszámol két magyar köznemes 

katolizációjáról.1193 Megtudhatjuk, hogy Szirmay László eperjesi nemes, miután szakított az 

evangélikus vallással és megfelelő oktatást is kapott, a jezsuita akadémiai templomban népes 

tömeg előtt először részesült az oltáriszentségből. Hasonlóan tett december 30-án Lázár 

Mihály (?–?) erdélyi (korábban református) nemes is az udvari kápolnában, aki azonban 

abban a kegyben is részesült, hogy utána az uralkodóhoz kézcsókra járulhatott, aki üdvözölte 

döntését, amiért az igaz vallásra tért. 

A bécsi újság többször tájékoztatott arról is, hogy magyar arisztokraták, kiváltképp az 

Esterházy család tagjai – alacsonyabb rangú és újonnan katolizáltak számára – keresztszülői 

feladatot vállaltak, például: udvari keresztelő alkalmával Esterházy Imre veszprémi püspök 

egy zsidó fiú esetében,1194 vagy hasonló híreket olvashatunk herceg Esterházy Pál Antalról 

és édesanyjáról Gilleis Oktáviáról.1195 Érdekes kérdés, hogy vajon az Esterházy család – a 

többi magyar főnemesi családhoz képest – több ilyen keresztelő szervezésében vett-e részt, 

vagy a császárvárosi sajtó közölt – a család rangja, ismertsége és birtokainak Bécshez való 

közelsége miatt – rendszeresebben híreket ezen eseményekről. Egy alkalommal (1755 

januárjában) arról is értesülhetünk, hogy herceg Esterházyné Szicília bécsi nagykövetének, 

Majo márki fiának – gróf Azlor spanyol nagykövettel együtt – keresztszülője lehetett.1196 

Bár az utóbbi eset inkább két főnemesi família reprezentációs eseményének tekinthető, nem 

                                                 
1191 WD 1717. 07. 09. 
1192 WD 1725. 05. 19. 
1193 WD 1719. 12. 30. 
1194 WD 1725. 08. 22. 
1195 1725. szeptember végén Kismartonban az Esterházy-kastély kápolnájában katolizált egy zsidó férfi, akinek 

a keresztapja Pál Antal herceg és keresztanyja Gilleis Oktávia voltak. (WD 1725. 10. 03.) 

1728. május 18-án Bécsben a minoritatemplomban egy magyarországi (pontosabban maiersdorfi) fiatal zsidó 

lány katolizált, akinek a keresztanyja herceg Esterházyné, keresztapja gróf Köngisegg lett, aki a keresztelést is 

végezte, a lány keresztneve – keresztanyja után – pedig Maria Octavia Francisca lett. (WD 1728. 05. 22.) 
1196 WD 1755. 01. 04. 
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propagandisztikus térítő ceremóniának, de jól mutatja az Esterházy család integrációját a 

nemzetközi elitbe. 

VI. Károly uralkodása alatt a Wienerisches Diarium gyakrabban közölt hasonló híreket, 

mint Mária Terézia idején, de 1740 után is olvashatunk ünnepélyes katolizálásokról. A 

ritkulás oka valószínűleg az események számának csökkenésében keresendő, azonban a 

hírek tematikájának fokozatos változása miatt, lehet, hogy az újság is ritkábban számolt be 

a keresztelőkről. Magyar arisztokratákkal kapcsolatban megtudhatjuk, hogy 1754 májusában 

az Am Hof-i jezsuitáknál egy zsidó család keresztelőjén – több főrend mellett – gróf Nádasdy 

Ferenc altábornagy is keresztszülői feladatot vállalt,1197 vagy 1762 júniusában az udvari 

kápolnában egy katolikus hitre tért ariánus keresztapja Bethlen kancellár lett.1198 

Egy alkalommal sikerült olyan hírt azonosítani, amely hosszabban számol be egy 

katolikus főnemes beavató szentségekhez (keresztelés, elsőáldozás, bérmálás) járulásáról. 

Arról értesülünk, hogy gróf Esterházy Franciskát (?–?) 1720. augusztus 27-én Vilma Amália 

özvegy császárné udvarhölgyének fogadta, majd Kollonich bécsi érsek a Hofburg 

kápolnájában megbérmálta.1199 A cikkből megtudhatjuk, hogy az ifjú grófnő kinevezését 

testvéréhez (Mária Teréziához) hasonlóan hercegi családjának köszönheti, bár Franciska 

csak közvetetten kapcsolódott az Esterházyak hercegi ágához, mert nagyapja ugyan Pál 

nádor volt, de édesapja Gábor (1673–1704) főispán csak a grófi címet vihette tovább.1200 A 

leírás arról is tájékoztat, hogy Franciska a bérmálásban nemcsak az Amália nevet kapta meg, 

hanem a császárné egy értékes, briliánssal és smaragddal díszített hajtűvel is 

megajándékozta.1201 

Az utóbbi híradás inkább egy érdekes udvari eseményt mutat be, azonban a többi 

felsorolt példa szemléletesen fejezi ki a Habsburgok egyházpártoló és térítő szerepét, 

tevékenységét, amibe a magyar arisztokrácia egy része is bekapcsolódott. Az ünnepi aktuson 

és az arról terjedő híreken keresztül az udvar igyekezett a katolikus térítés szimbolikus 

hatalmi támogatottságát erősíteni, egyfajta példát mutatva ezzel a társadalomnak. 

Az egyházi hírek többségét azonban nem az udvari keresztelőkről szóló beszámolók 

teszik ki, ezekkel csak elvétve találkozunk. Ennél sokkalta nagyobb számban olvashatunk 

                                                 
1197 WD 1754. 05. 01. 
1198 WD 1762. 06. 02. 
1199 WD 1720. 08. 27. 
1200 Nagy, IV. 1858, 86. 
1201 Ezen kívül még egy hasonló leírást találtunk, amelyből megtudhatjuk, hogy 1728 májusában a 

Hofkapellében a regnáló császárné jelenlétében két udvarhölgy, gróf Proskau és gróf Czobor kisasszony a 

bérmálás Szentségében részesült, és a császárnétól mindketten bérmaszalagot (Firmband) kaptak ajándékba. 

(WD 1728. 05. 05.) 
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leírásokat a magyar főpapok bécsi működéséről. A magyar püspökök és érsekek, ha a 

császárvárosban tartózkodtak, gyakran részesültek abban a kegyben, hogy fontos udvari 

eseményeken, egyházi ünnepeken, vagy az uralkodói család jelenlétében misézhettek. 

Ezekről az alkalmakról a Wienerisches Diarium sem mulasztotta el tájékoztatni az olvasóit, 

sőt az újság ezen alkalmakról is rendszeresebben és sokszor informatívabban számolt be 

mint a Zeremonialprotokoll-kötetek. A vizsgált korszakból közel 200 olyan híradást 

azonosítottunk (21. függelék), amelyben magyar prelátusok – önállóan vagy koncelebrálva 

– Bécsben misét mutattak be, de ez a szám még nagyobb lenne, ha a kutatásban az indigena 

főpapok (mint Althann váci püspök) is szerepeltek volna.1202 A magyar püspökök – 

számukból és jelentőségükből fakadóan – kiemelkedően aktív udvari szerepet játszottak, de 

a vizsgálat a cseh–osztrák (illetve más területekről érkező) főpapokkal való 

összehasonlításra nem vállalkozhatott. 

Különösen érdekes eredményt kapunk, ha tízéves időintervallumokban nézzük meg a 

magyar főpapi misék híreinek az arányát: 1711 és 1720 között körülbelül 109 hírt, 1721–

1730 között több mint 34 hírt, 1731 és 1740 között egy beszámolót, 1741–1750 között 

körülbelül 37 hírt, 1751 és 1760 között 2, 1761 és 1765 között pedig 5 leírást sikerült 

azonosítani. A vizsgált korszakon belül szemmel láthatóan igen jelentős különbségeket 

vehetünk észre: 1711 és 1720 között találjuk a hírek több mint 60%-át, míg 1751 és 1760 

között mindössze csak két beszámolót közölt az újság. Az 1720-as évek első harmadától 

kezdve – nem megszakítások nélkül, de – tendencia jelleggel csökkent a Bécsben miséző 

magyar főpapokról szóló hírek száma. Mivel magyarázhatjuk ezt? 1711 után a magyar 

püspökök és érsekek igen aktívan jelen voltak az udvarban, ők a Rákóczi-szabadságharc 

miatt nem veszítették el a kormányzat bizalmát, és valószínűleg az új uralkodónál is 

biztosítani akarták pozíciójukat. A magyar prelátusok az udvarban pedig szívesen látott 

vendégek lehettek, 1711 után ők alkották a magyar arisztokrácia udvari integrációjának 

legnépesebb táborát, ezáltal is erősítve a Habsburg–magyar kapcsolatokat. 1720 után egyre 

több világi magyar arisztokrata volt jelen az udvarban, a püspökökről egyre kevesebb hír 

érkezett, majd Károly uralkodásának utolsó évtizedében, amikor a Habsburg Monarchia több 

háborúba is bonyolódott, egyszerűsödött az udvari élet, igen megritkult a főpapi misékről 

szóló hírek száma. Míg korábban egy évben tíz miséről is beszámolt a bécsi lap, addig 1730 

és 1740 között alig pár alkalommal találunk kapcsolódó bejegyzést. Mária Terézia hatalomra 

kerülésekor újból megnő a főpapi misékről szóló hírek száma, ami a magyarok jelenlétének 

                                                 
1202 Az újságbejegyzések ellenőrzésére és kiegészítésére lásd: Wolfsgruber, 1905. 
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erősödésével és az uralkodóváltással magyarázható, majd a katonaság reprezentációjának 

folyamatos erősödésével párhuzamosan az egyházi hírek száma csökkenésnek indul. Az 

utolsó félévtized híreiből hármat pedig a Szent István Rend megalapítása, és bécsi 

ceremóniája tesz ki. Az udvari kultúra fokozatos átalakulásával a püspökök egyre több időt 

tölthettek egyházmegyéjük területén. Fontos megjegyezni, hogy a magyar főpapok (sem a 

vizsgálati korszakhatárunk elején, sem a végén) nem az udvar vagy az udvartartás 

alkalmazásában álló egyháziak (Hofprediger, Hofkapellan, Ober-Hofkapellan) voltak, akik 

alacsonyabb rangú egyházi személyeknek számítottak (általában jezsuita szerzeteseket és 

bécsi kanonokokat találunk ezekben a pozíciókban), hanem püspökök és érsekek voltak, akik 

rövidebb vagy hosszabb ideig az udvarban tartózkodtak.1203 

 A magyar főpapok közül kik voltak legaktívabban jelen a bécsi udvarban? A magyar 

püspökök közül 1711 és 1720 között egyértelműen gróf Erdődy László Ádám nyitrai püspök 

töltötte a legtöbb időt Bécsben és celebrált miséket az uralkodó jelenlétében. Ebből a 

korszakból a nyitrai püspök mellett, még öccse gróf Erdődy Gábor Antal egri püspök, gróf 

Nádasdy László csanádi püspök, báró Mártnoffy György erdélyi püspök, gróf Csáky Imre 

kalocsai érsek, gróf Esterházy Imre zágrábi püspök vagy bizonyos (pontos pozíciót nem 

sikerült megállapítani) gróf Draskóczy (Druskóczy) István apát is rendszeres vendég volt a 

császárvárosban. Az 1720-as évek kapcsolódó híreiben megtaláljuk a fenti nevek többségét, 

az Erdődy-testvérek mellett a legaktívabb szerepet Nádasdy püspök játszotta, de Acsády 

Ádám (k. 1680–1744) veszprémi püspök is egyre több udvari misét mutatott be, bár az ő 

szerepe udvari kancellári tisztségével magyarázható. 1731 és 1740 közötti néhány udvari 

mise leírásában gróf Esterházy Imre (immár mint prímás) és gróf Patachich Gábor kalocsai 

érsek neveit olvashatjuk. Mária Terézia trónra lépése utáni évtizedben érződik a híreken, 

hogy nemcsak uralkodóváltás, hanem a magyar püspöki elitben generációváltás is történt. 

1741 és 1750 között Patachich érsek és Erdődy egri püspök mellett gróf Barkóczy Ferenc 

egri püspök (majd esztergomi érsek), Klimo György (1710–1777) pécsi püspök, gróf 

Esterházy Imre (1689–1763) nyitrai püspök (aki nem azonos idősebb rokonával az 

esztergomi érsekkel) és gróf Zichy Ferenc győri püspök celebrált misét az udvarban. Az 

1765 előtti öt évben pedig Zichy püspök és Barkóczy érsek mellett gróf Batthyány József 

kalocsai érsek vett részt udvari liturgikus eseményeken. 

 A magyar püspökök és érsekek bécsi tartózkodásuk során (legtöbbször) nyilvános 

udvari istentiszteleteket tartottak, arisztokraták udvari esküvőin vettek részt, uralkodói név- 

                                                 
1203 Wolfsgruber, 1905, 190–301.; Kovács, 1983; Beales, 2007 vagy konkrét éven megvizsgálva: 

Staatskalender, 1723, 270–271. 
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és születésnapokon, egyetemi nemzetek és fakultások ünnepein miséztek, különböző rendi 

eseményeken vezették az egyházi szertartásokat, valamint gyász- és emlékmiséket mutattak 

be. A misék helyszínéül leggyakrabban a Hofburg – vagy más Habsburg rezidencia – 

kápolnája, az Augustinerkirche, az Am Hof-i jezsuita templom és a Stephansdom 

szolgált.1204 A kápolnákban tartott miséken az uralkodócsalád és az udvari elit vett részt, míg 

a városi templomokban tartott misék nagyobb nyilvánosság számára voltak elérhetőek. A 

nagyobb egyházi ünnepek alkalmával tartott nyilvános istentiszteletek igen fontos és 

látványos udvari események voltak, ezeken az uralkodócsalád és a szűk elit mellett sokszor 

jelen volt a pápai nuncius, a velencei követ, az aktuálisan Bécsben tartózkodó aranygyapjas 

lovagok. Ilyen rangos társaság előtt misézni igen fontos feladatnak számított és 

szimbolikusan jelentős elismerést jelentett az adott főpap számára. 

Hasonló megtiszteltetésnek számított a különböző rendi eseményeken – amelyek 

résztvevői a Habsburg Monarchia szűk kormányzati-katonai vezetőrétegéből kerültek ki – 

ellátni a papi funkciót. Az Aranygyapjas Rendbe hagyományosan nem kerülhetett be 

egyházi személy,1205 de legfontosabb ünnepüknek, Szent András apostol ünnepének 

nélkülözhetetlen eleme volt az egyházi szertartás, amelyet korszakunkban többször magyar 

prelátus vezethetett le. Mária Terézia uralkodása és Lotaringiai Ferenc nagymestersége alatt 

többször (1742-ben,1206 1744-ben, 1745-ben és 1750-ben) Esterházy Imre nyitrai püspök 

celebrálhatott misét, de egy-egy alkalommal (1743-ban, 1747-ben és 1748-ban) Berényi, 

Klimó és Barkóczy püspök is részesült ebben a megtiszteltetésben. 1765-ben a katonai Mária 

Terézia Rend éves promócióján gróf Batthyány József kalocsai érsek misézhetett. A Szent 

István Rend ünnepein pedig – a rend alapszabálya szerint – az esztergomi érsek mutathatott 

be istentiszteletet. 

Nem szabad lebecsülni a szűkebb udvari környezetben tartott főpapi misék 

jelentőségét sem, amelyek ugyan kevésbé voltak reprezentatívak, azonban a kapcsolat- és 

karrierépítés, sőt a kormányzati befolyásszerzés szempontjából hasznosnak bizonyulhattak. 

A magyar felsőklérus tagjai nemcsak az uralkodónak, hanem a császárnéknak és a 

                                                 
1204 A további helyszínekről lásd: Seitschek, 2013, 90–93. 
1205 Bár néhány kivételt találunk a Habsburg dinasztia tagjai közül, például Mária Terézia fiát, Miksa kölni 

érseket vagy II. Lipót fiát, Rudolf olmützi érseket. 
1206 Az újság szerint 1742. november 30-án, Szent András ünnepén az aranygyapjasoknak Esterházy pécsi 

püspök misézett a Hofkirchében. A miséző főpap nevénél sajtóhiba történt, mivel ekkor Berényi Zsigmond 

volt a pécsi püspök, az Esterházyak közül pedig a – hasonló nevű – nyitrai püspök és az esztergomi érsek volt 

a magyar püspöki kar tagja. Az idős és magasrangú prímást az újság nem valószínű, hogy összekeverte volna 

a pécsi püspökkel, így jelen esetben (további kontrollforrás nélkül) bizonytalan, hogy a pécsi vagy a nyitrai 

püspök tartotta-e az adott misét. A földrajzi közelség és a rendszeresebb udvari jelen lét miatt döntöttünk gróf 

Esterházy Imre mellett. (WD 1742. 12. 01.) 
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főhercegnőknek is celebráltak miséket, amelyek közötti – ceremoniális és kapcsolathálózati 

– különbségek szintén nem tekinthetőek mellékesnek (ezek értelmezését a biográfiai kutatás 

könnyebben lehetővé teszi). Érdemes megjegyeznünk, hogy a császárnék közül (Mária 

Teréziát nem számítva) Vilma Amáliának mutattak be misét magyar prelátusok a 

legnagyobb számban, köztük Nádasdy László, Esterházy Imre (későbbi prímás) vagy 

Erdődy László Ádám. Azért is érdekes felhívnunk erre a figyelmet, mivel az özvegy 

császárné udvartartásában a magyarok jelenlétének az aránya is figyelemre méltó volt. 

 A bécsi udvarban rendszeresen jelenlévő főpapok köre jórészt a neves magyar 

arisztokrata családok tagjai közül került ki, tehát az Esterházyak, Erdődyek, Nádasdyak, 

Csákyak, Zichyek, Batthyányiak vagy Patachichok közül. A császárvárosban jól ismert 

famíliák a fentiek, a Czobor vagy Pálffy nevekkel azért nem találkozhatunk, mert ezen 

családok fiai korszakunkból nem léptek egyházi pályára, sokkal inkább a katonai karriert 

választották. A feltörekvő, nem főnemesi származású püspökök is szívesen látogattak 

Bécsbe, mint Acsády Ádám, Mártonffy György vagy Klimó György, családi tőkéjük hiányát 

személyes kapcsolataikkal próbálhatták erősíteni. Családi kapcsolataik mellett a magyar 

prelátusok tanulmányaik révén is kötődhettek a császárvároshoz, például gróf Zichy Ferenc, 

Mártonffy György, Acsády Ádám és gróf Esterházy Imre (későbbi nyitrai püspök) a 

Pázmáneum egykori diákja volt. A Bécsben tanult, később püspökké szentelt egyháziak 

(főként ha még főnemesi származással is bírtak) alkották a magyar főpapok 

legmeghatározóbb császárvárosi táborát. Bár garanciát a későbbi udvari jelenlétre sem a 

főúri származás, sem a bécsi tanulmányok nem jelentettek. A főúri származású (de nem 

Bécsben tanult) püspökök közül gróf Batthyány József nevét csak pár alkalommal 

olvashatjuk udvari miséről szóló híradásban, de gróf Forgách Pál erdélyi majd váci 

püspök1207 vagy gróf Esterházy Károly váci püspök nevét egyszer sem. Illetve az 

arisztokrácia sorában homo novusnak számító prelátusok sem mindig igyekeztek az udvarba 

integrálódni, például (a Mária Teréziával közismerten rossz visszonyban álló) Padányi Bíró 

Márton veszprémi püspökről sem sikerült kapcsolódó híradást azonosítanunk. 

A római stúdium sem jelentette a későbbi császárvárosi jelenlét gátját (sőt sokkal 

inkább elősegítette azt), a Pázmáneum főnemesi diákjainak a túlnyomó többsége a 

Collegium Germanicum et Hungaricumban fejezte be teológiai tanulmányait. Vizsgált 

főpapjaink közül Rómában tanult és Bécsben is többször megfordult: Barkóczy Ferenc, 

Berényi Zsigmond, Csáky Imre, Csáky Miklós, Erdődy Gábor Antal és László Ádám, 

                                                 
1207 Forgách püspök a magyarországi hírekben többször szerepelt, sőt római teológiai doktori avatásáról is 

megemlékezett az újság, lásd: WD 1718. 09. 23. 
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mindkét Esterházy Imre, Patachich Gábor és Ádám, valamint Zichy Ferenc is.1208 A 

Rómában végzett, főnemesi származású, később megyéspüspöki rangot elérők közül 

Esterházy Károly, Forgách Pál és Klobusiczky Ferenc bécsi működése nem ismeretes 

számunkra. 

 A püspökségek földrajzi elhelyezkedése alapján sem lehet szisztematikus 

következtetéseket levonni az adott főpapok bécsi tartózkodásával kapcsolatban. 

Korszakunkban ugyan a nyitrai püspökök kiemelkedően fontos szerepet játszottak az 

udvarban, de a veszprémi és egri püspökök közül is többen rendszeres vendégek voltak 

Bécsben, ahogy a kalocsai és az esztergomi érsekek is. A győri püspökök is valószínűleg 

gyakran utazhattak Bécsbe, de korszakunkból gróf Zichy Ferenc volt az egyetlen, aki nem 

indigenaként töltötte be ezt a pozíciót. 

A kancellári tisztség miatt is tartózkodtak magyar főpapok a Habsburg fővárosban, 

mivel középkori hagyományok alapján a főkancellári cím (névlegesen) az esztergomi 

érseket illette meg, valamint a tényleges feladatot ellátó kancellár is egészen Batthyány Lajos 

kinevezéséig a püspökök sorából került ki.1209 A kancellárok közül Erdődy László Ádám és 

Esterházy Imre már kinevezésük előtt is aktívan jelen voltak a császárvárosban (ugyan 

mindketten csak igen rövid ideig töltötték be tisztségüket). Acsády Ádám császárvárosi 

működése csak hivatali kinevezése után vette kezdetét, ahogy Klimó György is csak 

kancelláriai tanácsosi beiktatása után mutatott be misét a fővárosban, azonban Patachich 

Ádám (a későbbi kalocsai érsek) tanácsosi kinevezése után sem misézett Bécsben (vagy 

legalábbis nincs tudomásunk róla). A kancelláriai szolgálat, az állandó fővárosi tartózkodás 

nyilvánvalóan elősegítette az adott főurak kormányzati, udvari kapcsolatépítését, 

integrációját és ez legtöbb esetben tetten érhető a főrangú közösségek előtt bemutatott 

szentmiséken is. Fontos felhívnunk a figyelmet arra is, hogy a kancellária alkalmazásában 

álló főpapok ugyan fontos csoportját alkották a császárvárosban miséző prelátusok körének, 

azonban monopolhelyzetbe nem kerültek, sőt Acsády Ádámnál vagy Klimó Györgynél 

(hogy Patachich Ádámot ne is említsük) sokkal jelentősebb udvari szerepet játszott Nádasdy 

László, Erdődy Gábor Antal vagy Zichy Ferenc. Tehát az udvari integráció ezen formája sok 

esetben kecsegtetőbb lehetett azok számára, akik nem rendelkeztek bécsi hivatallal. 

A rendszeres császárvárosi jelenlét igen pozitív hatást gyakorolt az egyházi 

karrierekre, mivel korszakunkban a legmagasabb magyar egyházi tisztség betöltői, az 

esztergomi érsekek nagy arányban azon főpapok köréből kerültek ki, akik már püspökként 

                                                 
1208 Bitskey, 1996. 
1209 Fallenbüchl, 1988, 27–29.; Fazekas, 2014/b, 1145. 
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is gyakran résztvevői voltak a különböző udvari ceremóniáknak. Bár a vizsgált főpapok 

köréből (indigenaként) kimaradt, de ide sorolható Keresztély Ágost (első hercegprímás), 

gróf Esterházy Imre, gróf Barkóczy Ferenc és kevésbé aktív szerepvállalással, de gróf Csáky 

Miklós is, bár ő nyilván profitált idősebb féltestvére, gróf Csáky Imre érsek kiváló udvari 

kapcsolataiból.1210 A kalocsai érsekekkel kapcsolatban is részben hasonló következtetésre 

juthatunk: Csáky Imre (1710–1732), Patachich Gábor (1733–1745), Csáky Miklós (1747–

1751), Patachich Ádám (1776–1784) már a beiktatása előtti években is jelen volt Bécsben, 

egy alkalommal Klobusiczky Ferenc (1751–1760) nevét is olvashatjuk, Batthyány József 

(1760–1776) pedig minden bizonnyal profitált családja kiváló udvari kapcsolataiból. Sőt, a 

titkos tanácsosok között vagy a Szent István Rend különböző osztályainak birtokosai között 

is szép számban találunk magyar főpapokat. Akik pedig rendszeresen jelen voltak Bécsben 

és jó udvari kapcsolatokkal rendelkeztek, általában fiatalabban lettek kitüntetve mint más 

egyházi vagy világi arisztokraták. 

 Az udvari istentiszteletek bemutatásán kívül is közölt hírt a Wienerisches Diarium a 

magyar püspökökről és érsekekről, leginkább Bécsbe való megérkezésük, elutazásuk, olykor 

kinevezésük, egyházmegyéjük érdekesebb eseményei vagy római tevékenységük kapcsán. 

Korszakunkból egyértelműen gróf Csáky Imre érsek volt az a magyar főpap, akiről a bécsi 

lap – a misézéseken kívül – a legtöbb beszámolót közölte. Ennek oka Csáky udvari 

jelentősége mellett az lehetett, hogy az érsek 1717-től a bíborosi birétumot is magáénak 

tudhatta (korszakunk magyar főpapjai közül egyedülálló módon, következő a sorban 1778-

ban Batthyány érsek volt), így főként a rangemelkedés után megnőtt a róla szóló híradások 

száma.1211 

 

8. Házassági hírek 

 

 A házasságkötés az udvari arisztokrácia életének egyik legfontosabb, 

leglátványosabb eseménye volt, amely során nem csak a jegyespár, hanem a – regnáló 

dinasztiákhoz hasonlóan – két főnemesi família is szövetségre lépett. A Habsburg Monarchia 

Bécsben élő vagy ott rendszeresen időt töltő tagjai számára kézenfekvő lehetőség volt, hogy 

házasságkötési ceremóniájuk helyszínéül a császárvárost válasszák. Jó reprezentációs 

alkalom volt ez a mágnás famíliák számára, mivel a Habsburg Monarchia fővárosában 

könnyen biztosíthatták a főrangú vendégsereget és a nagyobb nyilvánosságot, aminek a 

                                                 
1210 Bahlcke, 2013, 134–136.; Csáky bíborosról bővebben lásd: Málnási, 1933. 
1211 Bahlcke, 2013, 132. 
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Wienerisches Diarium is egyik fontos orgánuma volt. Az udvari alkalmazottak, kiváltképp 

az udvarhölgyek számára különösen kecsegtető lehetőség volt a császárvárosi esküvő, mert 

ők abban a kiváltságban részesültek, hogy az udvarban, az uralkodócsalád jelenlétében 

köthettek házasságot. 

1711 és 1765 közötti időszakból – a bécsi újságból és a házassági szerződésekből – 

összesen huszonkilenc magyar udvari házasságról tudunk, amelyben – a magyarok között 

kötött bécsi házasságok miatt (ilyen hat alkalommal fordult elő)1212 – harmincnégy főnemes 

vett részt. A házassági szerződések között huszonhatot találunk,1213 amely magyarokról szól, 

a Wienerisches Diarium pedig huszonöt udvari esküvőről tudósított (ezek között négy olyan 

van, amelyről nem készült házassági szerződés).1214 A magyarok közül az udvari esküvőt 

rendező jegyespárok valamelyik (vagy mindkét) tagja udvari alkalmazott volt. A bécsi újság 

tehát az udvari esküvők túlnyomó többségéről hírt adott a nyilvánosságnak. Érdemes 

uralkodók szerint is tovább bontani a fenti számokat míg 1711 és 1740 között húsz olyan 

házassági szerződést kötöttek, amelyben magyarok is szerepeltek, addig 1740 és 1765 között 

csak hatot. A Wienerisches Diarium beszámolói ellenben nem mutatnak ilyen nagy törést, 

az első periódusban tizenöt kapcsolódó hírt olvashatunk, míg a másodikban kilencet, 

valamint 1741-ben kivételesen egy pozsonyi esküvőről is olvashatunk a bécsi hírek 

között.1215 Tehát a vizsgált korszakunkban az újság, ha tehette (nem volt más elsőbbséget 

élvező információ), akkor közölt beszámolót az esküvői ceremóniáról. Az az öt esküvő, 

amelyről a Wienerisches Diarium nem közölt leírást (és csak a házassági szerződésekből 

tudunk róluk), nem kevésbé rangos felek (Esterházyak vagy Pálffyak, Salm és Aspremont 

család) között köttetett, a beszámoló hiánya terjedelmi korlátokkal, információhiánnyal, 

esetleg szűkebb körű vagy a fővároson kívül megszervezett esküvővel magyarázható.1216 

                                                 
1212 Ezek a következők voltak: gróf Pálffy János – gróf Esterházy Anna Eleonóra, 1715. 05. 11.; gróf Erdődy 

Miklós – gróf Batthyány Antónia, 1716. 04. 21.; gróf Illésházy József – gróf Csáky Anna Franciska, 1723. 04. 

24.; gróf Erdődy Antal – gróf Erdődy Josefa, 1737. 02. 03.; gróf Esterházy Antal – gróf Erdődy Terézia, 1763. 

01. 06.; gróf Erdődy (szül. Batthyány) Antónia – herceg Batthyány Károly, 1764. 01. 23. 
1213 Lásd a 2. függelékben. 
1214 1739. október 11-én gróf Pálffy Mária Anna és gróf Gerolamo Luigi Malabaila di Canale a Hofburgban 

házasodott össze. (WD 1739. 10. 14.) 

1755. április 24-én a Schlönbrunn kápolnájában az uralkodócsalád jelenlétben házasodott össze gróf 

Wildenstein kamaráskisasszony és gróf Balassa (Palascha) kamarás. (WD 1755. 04. 26.) 

 1764. január 23-án herceg Batthyány tábornagy és özv. gróf Erdődy (szül. Batthyány) Antónia a Hofburgban 

Batthyány szobájában összeházasodtak, a szertartást Barkóczy érsek vezette. (WD 1764. 01. 25.) 

1765. április 8-án gróf Pálffy Lipót tábornagy és gróf Wilhelmina von Oglivy kamaráskisasszony kötött 

házasságot az udvar és őfelségeik jelenlétében. (WD 1765. 04. 10.) 
1215 1741. október 21-én Pozsonyban Esterházy prímás összeadta Pálffy nádort és özv. gróf Zichy (szül. 

Stubenberg) Mária Júliát. (WD 1741. 10. 04.) Az esemény jelentőségét növelte, hogy a Bécsen kívüli 

esküvőkről csak igen ritkán adott hírt a lap. (Bár az esküvő nem tekinthető udvari ceremóniától független 

eseménynek, mivel az udvar az országgyűlés miatt éppen Pozsonyban volt.) 
1216 Gróf Ferdinand Karl von Aspremont Lynden – gróf Esterházy Terézia, 1730. 01. 01. 
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Az udvari esküvőkről a császárvárosi újság általában röviden számolt be, mindig a 

bécsi hírek alatt, függelékben sosem közölt házassági ceremónia-leírást. A Hofburg (vagy 

ritkábban más Habsburg rezidencia) arisztokrata esküvői az udvari élet szerves részét 

képezték, hírértéke általában a ceremónia résztvevőinek volt, nem magának az ünnepi 

aktusnak, amelynek ceremoniális leírására elegendő hely sem lett volna. Leggyakrabban a 

beszámoló az ifjú pár személyére vonatkozik, arra, hogy melyikük milyen (udvari) 

tisztséggel rendelkezett, a császári családból ki volt jelen (ha az uralkodó pár nem ért rá, 

akkor az özvegy császárnék voltak a fővédnökök), hol tartották az esküvőt, a bővebb leírások 

az apákról is megemlékeznek vagy a misét celebráló főpapról. Két esetben még a fényes 

bécsi lakodalom részleteiről is írt a Wienerisches Diarium, amelyek jól tükrözik az 

események reprezentációs értékét, a házigazdák személye miatt a leírások további 

betekintést nyújtanak az udvari arisztokrácia kapcsolati hálójába. 1718 novemberében, 

miután Maria Margaretha von Stubenberg grófnő és gróf Pálffy Pál Károly a Hofburgban, 

Kollonich püspök koncelebrálta szertartásban összeházasodott, a vőlegény édesapja, gróf 

Pálffy János bán (későbbi nádor) gróf Johann Michael von Althann, a császár közeli 

bizalmasának kastélykertjében adott fogadást.1217 Az esemény az Althann és a Pálffy család 

között szorosabb kapcsolatot feltételez, sőt a két családot másfél évvel későbbi rokoni szálak 

is összekötötték, mivel gróf Pálffy Miklós nádor (hasonló nevű) unokája Althann lányát vette 

feleségül.1218 A másik lakodalmi hír pedig gróf Pálffy Mária Anna (gróf Pálffy János nádor 

unokája) és gróf Gerolamo Luigi Malabaila di Canale (1704–1773), Szardínia bécsi 

nagykövetének az 1739 októberében megkötött esküvőjéről szól, amely után a francia 

nagykövet, márki Gaston Pierre de Mirepoix (1699–1757) saját palotájában adott fogadást 

számukra.1219 Az illusztris esemény nemzetközi jellege miatt magától értetődően nagy 

hírértékkel bírt, amely a Pálffy család tekintélyét is növelte. 

Korszakunkból a leghosszabb leírás gróf (majd herceg) Esterházy Antal és gróf 

Erdődy Mária Terézia (1745–1782) kamaráskisasszony 1763. január 10-én (vagy a házassági 

szerződés szerint 6-án) megkötött esküvőjéről szól.1220 Az esemény rendkívüli 

ünnepélyessége minden bizonnyal herceg Esterházy „Fényes” Miklósnak, a vőlegény 

                                                 
Gróf Balassa József – gróf Christine von Salm, 1725. 04. 19. 

Gróf Pálffy Pál Károly – gróf Maria Margaretha von Stubenberg, 1718. 11. 22. 

Gróf Franz Karl von Przehorosowsky – gróf Pálffy Mária Anna, 1711. 06. 20. 

Gróf Erdődy Miklós – gróf Batthyány Antónia, 1716. 04. 21. 
1217 WD 1718. 11. 25. 
1218 Gróf Pálffy Miklós – gróf Maria Anna von Althann, 1733. 01. 11. 
1219 WD 1739. 10. 14. 
1220 WD 1763. 01. 12. 
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édesapjának volt köszönhető. A Wienerisches Diarium háromszor olyan hosszan ír az 

esküvőről, mint általában szokott. Megtudhatjuk, hogy az esemény a Hofburgban az „egész” 

udvar és nagyszámú főnemes jelenlétében zajlott le, az ifjú párt Batthyány kalocsai érsek 

adta össze, akik azután az uralkodói asztalnál étkezhettek (nem tudjuk, hogy ez a kiváltság 

rendszeresen vagy csak kivételes esetekben járt ki), majd a násznép (az uralkodócsalád 

nélkül) Kismartonba utazott, hogy ott még további három napig ünnepeljen. 

 

9. Halálhírek 

 

 A Wienerisches Diarium magyar arisztokratákról közölt híradásainak fontos részét 

képezik a gyászjelentések. 1711 és 1765 között 91 (89 emberről szóló) halálhírt, búcsúztatást 

azonosítottunk (előfordult, hogy valakiről több búcsúztatást is közzé tett a lap). A magyar 

főnemesek közül kikről közölt halálhíreket a bécsi sajtó? Alapvetően két csoportról, a 

csillagkeresztes udvarhölgyekről és az udvarban jól ismert vagy a legfontosabb magyar 

tisztségekkel bíró mágnások haláláról. A csillagkeresztesekről 63 (61 főt érintő) hírt 

találtunk, míg a magyar mágnások közül 28-at, de ha a különböző magyar városi és hadi 

híreket is megvizsgálnánk, akkor az utóbbi szám minden bizonnyal nagyobb lenne. A 

Wienerisches Diarium beszámolói közül ez az egyetlen kategória, ahol a főúri nőkről szóló 

információk számarányukban többszörösen felülmúlják a férfiakról szóló híradásokat. A 

bécsi lap a Csillagkeresztes Renden kívüli arisztokrata hölgyek haláláról nem emlékezett 

meg, de aki igazán magas rangú és udvari körökben jártas volt, az felvételt nyert a rendbe. 

A főnemesi gyermekek halála sem bírt hírértékkel, korszakunkból (és a magyarok közül) 

egyedül – a legmagasabb udvari karriert befutó – Batthyány Károly lányainak elvesztéséről 

írt az újság.1221 József főherceg nevelője kevesebb mint három hét leforgása alatt veszítette 

el két lányát, egyikük tizenhat, a másik tizenkilenc éves volt. A látványos főúri temetésekről 

is igen ritkán közölt hírt az újság, magyar arisztokraták esetében a bécsi hírekben és a 

függelékekben egyszer sem találtam ilyen hírt. Ennek oka nyilvánvalóan abban keresendő, 

hogy a 18. századi magyar arisztokraták túlnyomó többsége nem a császárvárosban,1222 

hanem a birtokán található családi kriptába temetkezett, így az adott városi hírek rovataiban 

lehet keresni a kapcsolódó bejegyzéseket, bár azok is ritkán tartalmaztak információt magyar 

                                                 
1221 WD 1752. 09. 23.; WD 1752. 10. 11. (Az idősebbik lánya hunyt el előbb, aki a tizenkilencedik, míg a 

fiatalabb a tizenhatodik életévében volt.) 
1222 Kivétel például a Pálffy-család több korábban említett tagja, vagy gróf Esterházy Miklós (1711–1764), aki 

a bécsi Schottenkirchében lett eltemetve. Berényi, 2004, 53. 
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főúri temetésekről, kivétel például báró Ebergényi László soproni1223 vagy gróf Czobor 

Márk pozsonyi temetése.1224 

 A Wienerisches Diarium azért számolt be rendszeresen a csillagkeresztes 

udvarhölgyek haláláról, mert a rend hagyományai szerint az elhunyt tagot a nagymesternő 

(özvegy vagy regnáló császárné) részvételével az udvari kápolnában búcsúztatták el, ami a 

rend egyik legfontosabb ceremóniája volt. A búcsúztató szertartás minden rendtagot 

önállóan megilletett, csak akkor történt összevonás, ha két rendtárs egymáshoz közeli időben 

hunyt el. A bécsi újság szisztematikus rendszerességgel, de igen röviden számolt be az 

eseményről, a hír általában egy mondat volt, amely informálta az olvasókat az elhunyt 

személyéről (nemesi cím, leánykori- és asszonynév), mikor és hol halt meg, illetve a 

Habsburg-család mely főrangú női tagja jelenlétében búcsúztatták az elhunytat. Dupla 

híradást – külön értesítést a főnemesi asszony haláláról és másik számban külön bejegyzést 

a csillagkeresztes búcsúztatásról – csak két esetben találtam, (született) gróf Czobor Mária 

Antónia, cardonai hercegné,1225 és gróf Franziska Maria Theresia von Strattmann, Batthyány 

főudvarmester feleségének halálakor.1226 A két hölgy halálának kétszeri említése udvari 

ismertségükkel és a férjük rangjával magyarázható. 

Általában a császárnék személyesen voltak jelen a szertartáson, de voltak kivételes 

esetek is, például 1728. február 24-én gróf Draskovich Johanna Barbarát (született gróf 

Herbeville) Mária Magdolna főhercegnő (Lipót császár lánya) részvételében 

búcsúztatták.1227 A cikkek személyes méltatást vagy ceremónia-leírást sosem közöltek. 

Vizsgált korszakunkban a magyar csillagkeresztesek haláláról szóló hírek növekedést 

mutatnak: míg az 1711 és 1740 közötti korszakból 18, addig az 1740 és 1765 közötti 

időszakból 43 hírt azonosíthatunk. A növekedés meglepőnek tűnhet, mivel korábban 

láthattuk, hogy mindkét periódusban ugyanannyi (születése vagy férje révén) magyar tagot 

vettek fel a rendbe. Ennek ellenére mivel magyarázhatjuk a hírek számának növekedését? 

Úgy véljük, hogy három tényezővel: egyfelől a magyar rendtagok létszámának a növekedése 

már 1711 előtt megindulhatott, másfelől nőtt a magyar és a cseh–osztrák főnemesek közötti 

házasságok száma,1228 valamint a vizsgált korszakunkban felvételt nyert hölgyek közül 

sokan 1765 után hunytak el. 

                                                 
1223 WD 1724. 10. 14. 
1224 WD 1728. 07. 21. 
1225 WD 1746. 08. 13.; WD 1746. 08. 17. 
1226 WD 1760. 04. 23.; WD 1760. 04. 26. 
1227 WD 1728. 02. 25. 
1228 Tehát több olyan hölgy neve is szerepel a halálozási listán, akiknek második, vagy akár harmadik férjük 

volt magyar főnemes, így a rendbe való felvételkor még nem volt magyar kötődésük (ezért nem szerepel a 
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Ha megnézzük (a 20. függelékben), hogy hol haltak meg a csillagkeresztes 

udvarhölgyek, akkor azt tapasztaljuk, hogy legtöbben a férjük birtokközpontján vagy családi 

rezidenciáján szerte az egész Habsburg Monarchiában: Modenában, Prágában, többen 

Morvaországban, Horvátországban, Felső-Magyarországon, Grazban, ami azt bizonyítja, 

hogy a Habsburg Monarchia főnemessége nem egyoldalúan integrálódott a bécsi udvarba, 

hanem a többség időszakosan volt ott jelen. A magyar csillagkeresztesek közül tizenhárman 

hunytak el a császárvárosban, és többen a környékén, volt aki Sopronban, Bécsújhelyen, 

heten Pozsonyban. Tehát a rangos udvari cím a kamarási és a titkos tanácsosi titulushoz 

hasonlóan nem kötelezte a viselőjét arra, hogy állandó jelleggel a rezidenciavárosban 

tartózkodjon, hanem erősítette a laza hálózatot alkotó „virtuális” udvari elit integrációját. 

Ezalatt azt értjük, hogy az uralkodó és főnemesség érdeke egyaránt az volt, hogy a 

főnemesek szívesen jöjjenek a császárvárosba, udvari ranggal és tekintéllyel bírjanak, 

azonban a Habsburg Monarchia különböző területein megtartsák a kormányzathoz lojális 

vezetőszerepüket. 

 A magyar arisztokrácia férfi tagjai közül kikről olvashatunk gyászhíreket, és ezek 

miben térnek el a csillagkeresztes búcsúztató beszámolókról? A Wienerisches Diarium 1711 

és 1765 között hiány nélkül közölt gyászhíreket a két legfontosabb magyar világi és egyházi 

tisztségviselő, a nádor1229 és az esztergomi érsek1230 haláláról. Rajtuk kívül még 

rendszeresen beszámolt a magyar udvari és az erdélyi udvar kancellár elhunytáról, de erről 

nemcsak a tisztség jelentősége miatt tett említést, hanem azért is, mert Bécsben működő 

hivatalok ismert vezetői voltak (több esetben egy hírben szerepel a régi és az új kancellár 

bemutatása).1231 A többi magyar főnemesről szóló halálhír nem köthető következetesen 

hivatalokhoz, találunk köztük katonatisztekről,1232 püspökről,1233 országbíróról,1234 erdélyi 

                                                 
nevük az 5. függelékben). A 61 halálhírben szereplő csillagkeresztes hölgy közül 44 született magyar 

főnemesi családba. 
1229 Herceg Esterházy Pál (WD 1713. 03. 29.), gróf Pálffy Miklós (WD 1732. 02. 27.), gróf Pálffy János (WD 

1751. 03. 27.) és gróf Batthyány Lajos (WD 1765. 11. 02.). 
1230 Keresztély Ágost (WD 1725. 09. 15.), gróf Esterházy Imre (WD 1745. 12. 15.), gróf Barkóczy Ferenc (WD 

1765. 06. 22.) 
1231 Magyar udvari kancellárok: gróf Illésházy Miklós (WD 1723. 09. 11), gróf Nádasdy Lipót (WD 1758. 06. 

03.), a korszakunk többi magyar kancellárja nem kancellári minőségben hunyt el. 

Erdélyi udvari kancellárokról: báró Bornemissza János (WD 1742. 01. 13.), gróf Gyulaffy László (WD 1754. 

10. 02.), gróf Bethlen Gábor pedig 1768-ban mint (pozsonyi) főudvarmester hunyt el. 
1232 Gróf Czobor Márk (WD 1728. 07. 21.), gróf Splényi altábornagy (WD 1729. 09. 14.), báró Andrássy János 

Ádám (WD 1753. 03. 14.), gróf Újváry tábornok (WD 1749. 03. 22.), gróf Esterházy Ferenc (WD 1754. 10. 

26.), gróf Esterházy Miklós (WD 1764. 06. 27.). 
1233Gróf Csáky Imre bíboros (WD 1732. 09. 17.) gróf Erdődy Gábor Antal egri püspök (WD 1744. 12. 12.). 
1234 Gróf Erdődy György (WD 1713. 02. 14.). 
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fejedelemről1235 vagy kamarásról1236 szóló gyászjelentéseket, de – a fentieken kívül – az 

Esterházy család1237 (kiváltképp a hercegi ág) családfőinek a haláláról is rendszeres 

beszámolókat olvashatunk. A 28 arisztokrata gyászhírből 17 származik Mária Terézia 

uralkodásának az idejéből, ami szintén mutatja a magyar főnemesség erősödő pozícióját a 

kormányzati-udvari körökben és ennek reprezentációját a nyilvánosság előtt. Fontos 

hangsúlyozni, hogy a jelen kutatás nem szisztematikus regiszter készítésére irányult, így más 

hírcsoportokban (pozsonyi és más magyar városok hírei között, katonai beszámolókban) 

vagy – a nagy mennyiségű forrásanyagra való tekintettel – akár még a bécsi hírek között is 

feltehetőleg még több kapcsolódó információt lehet találni, de alapvetően láthatjuk, hogy a 

bécsi lap fókusza mely halálesetekre terjedt ki. 

A halálhírek sokszor inkább hírközlő, mint méltató céllal íródtak, de az arisztokrata 

férfiakról szóló beszámolók sokkal változatosabbak, mint a nőkről szólóak. Közöttük is 

találunk olyat, amelyik röviden (vagy egy nagyobb hírben csak résztémaként) közli az 

információt, míg mások egy hosszabb bekezdésnyi helyet kapnak. A hírekből általában 

megtudhatjuk, hol, hány évesen, esetleg miben halt meg az illető, sokszor az elhunyt 

rövidebb-hosszabb méltóság- és hivatallistáját is közlik, megadják családi vagy hivatali 

jogörökösét, és változó mértékben méltatják az elhunyt személyét, esetleg szakmai tetteit, 

családját is. Ebben a témakörben – a méltatások terén – a bécsi lap szinte változatlan maradt, 

ha összehasonlítjuk például korszakunk első (herceg Esterházy Pál)1238 és utolsó (gróf 

Batthyány Lajos)1239 nádorának a halálhírét, akkor két igen hasonló beszámolót látunk. 

Mindkét leírás felsorolja az elhunyt nádorok összes fontosabb rangját és hivatalát, megadja 

nádorrá választásuk időpontját és egy-két szóban méltatja személyiségüket, szolgálataikat. 

Különbség abban mutatkozik, hogy Esterházy nádor gyászhíre kicsit hosszabb, megadja a 

halál pontos idejét, hónapra pontosan az életkorát és még azt is, hogy hány császár alatt 

szolgált, hány koronázáson vett részt. Esterházy nádor halálhíre a bécsi hírek között is 

szerepel, míg Batthyány nádoré a pozsonyi hírek között, de ennek nincs különösebb 

jelentősége, mert az utolsó nemzeti nádor Pozsonyban tartózkodott halála idején, amely 

város a lapban külön rovattal rendelkezett ellentétben Kismartonnal, ahol Esterházy nádor 

hunyt el. 

 

                                                 
1235 Gróf Apaffy Mihály (WD 1713. 02. 07.). 
1236 Gróf Batthyány Jenő József (WD 1742. 03. 07.). 
1237 Herceg Esterházy József (WD 1721. 06. 07.), herceg Esterházy Pál Antal (WD 1762. 03. 20.). 
1238 WD 1713. 03. 28. 
1239 WD 1765. 11. 02. 
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10. Karrierhírek 

 

 Ha a császárvárosi újságban a magyar főrendeket kutatjuk (akár konkrét személyt 

keresve, akár általános kutatást végezve) az egyik leginformatívabb hírkategóriának a 

karrierhírek bizonyulnak. A Wienerisches Diarium rendszeresen informálta olvasóit a 

magasabb állami, udvari, egyházi hivatali beiktatásokról, katonai rangemelésekről vagy a 

különböző rendi közösségekbe való felvételekről. A kapcsolódó beszámolók szólhattak egy 

konkrét személyről vagy egy kitüntetett, előléptetett társaságról. Utóbbi esetben a lap 

lajstromszerűen közölte a promócióban érintettek névsorát, mindig megemlékezve nemesi 

rangjukról, hivatásukról vagy (korábbi) pozíciójukról. Kollektív 

előléptetésekről/kitüntetésekről a következő esetekben lehetett olvasni: kamarási vagy titkos 

tanácsosi kinevezés, a Csillagkeresztes, Aranygyapjas, Mária Terézia- vagy Szent István 

Rendbe való felvétel, valamint katonai előléptetések. A tiszti rangemelés kivételével a többi 

esetben általában rövid ceremónia-leírást is közölt az újság. 

 A rangemelésekről, előléptetésekről vagy kitüntetésekről szóló személyenkénti 

híradások alapvetően más jellegűek, mint a kollektív promóciók leírásai. Ez esetben az újság 

sokkal nagyobb figyelmet fordíthatott a kitüntetett/előléptetett személyére, a lap igyekezett 

az uralkodói döntést megindokolni, bemutatni az adott személy érdemeit, bizonyítani a 

rátermettségét az adott feladatra vagy betekintést nyújtani a kitüntetés okaiba. A promóció 

személyes jellege és az arról megjelenő önálló híradás erősítette a kitüntetés vagy előléptetés 

reprezentációs értékét. 

 A magyar arisztokratákkal kapcsolatban kikről vagy milyen promóció kapcsán 

olvashatunk ilyen beszámolókat? A személyesen avatott titkos tanácsosok, a rendi 

ünnepségen kívül lovag/érdemrendi közösségbe felvettek, vagy a nem kollektíven 

előléptetett katonatisztek promóciója mellett hiány nélkül tájékoztatta a lap olvasóit a 

nádor1240 és a magyar udvari kancellár1241 kinevezéséről. Fontos politikai és reprezentációs 

feladatot jelentett, ha valaki az uralkodó „képviselője”, (nagy)követe lehetett, így ha magyar 

főnemes részesült ebben a megtiszteltetésben, akkor arról is mindig beszámolt a 

Wienerisches Diarium, így 1720-ban gróf Erdődy László Ádám (nyitrai püspök) lengyel,1242 

                                                 
1240 Gróf Pálffy Miklós megválasztásáról (WD 1714. 10. 16.), gróf Pálffy Jánost 1741 májusában választották 

meg, de a Wienerisches Diarium kapcsolódó számai hiányoznak (valószínűleg adták ki őket) és gróf Batthyány 

Lajos nádor megválasztásáról lásd: WD 1751. 05. 22. 
1241 Gróf Illésházy Miklós (WD 1712. 05. 04.); gróf Erdődy Ádám László (WD 1725. 02. 14.), Acsádi Ádám 

(1726. 05. 29.), gróf Batthyány Lajos (WD 1733. 05. 06.), gróf Nádasdy Lipót (WD 1746. 07. 27.), gróf Pálffy 

Miklós (WD 1758. 03. 15.), gróf Esterházy Ferenc (WD 1762. 12. 01.). 
1242 WD 1720. 09. 11. 
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1742-ben gróf Esterházy Miklós szász,1243 majd spanyol1244 és orosz,1245 illetve 1750-ben 

herceg Esterházy Pál Antal nápolyi nagyköveti,1246 valamint herceg Esterházy Miklós 

(József római királyi koronázásán) első cseh követi kinevezése esetében is.1247 A 

nagykövetekkel kapcsolatban pedig nemcsak a kinevezés aktusa bírt hírértékkel, hanem 

későbbi tevékenységük is, így külföldi utazásaik megkezdéséről, díszes bevonulásaikról is 

rendszeresen hírt kaptak az olvasók.1248 

 A magyar országos méltóságok közül (a kancelláron és a nádoron kívül) a 

koronaőri1249 és az országbírói1250 kinevezésekről adott leggyakrabban tájékoztatást az újság, 

a kamaraelnök1251 vagy a horvát bán kinevezéséről1252 ritkábban, a magyar királyi udvari 

tisztségviselők (udvarmester, étekfogó, pohárnok- és ajtónállómester, illetve főkamarás)1253 

kinevezéséről önálló hírként (legalábbis a vizsgált rovatokban) pedig csak egyszer írt a lap. 

Különös, hogy a monarchia fővárosában működő Erdélyi Udvari Kancellária vezetőjének 

kinevezéséről sem hiány nélkül tájékoztatott a lap, bár ez nem szignifikáns adat, mivel 

korszakunkban csak három kancellárt avattak.1254 A császárvárosi lap esetlegesen írt a 

püspökszentelésekről (például gróf Serényi László szerémi püspökké avatásáról),1255 a 

főispáni kinevezésekről (mint gróf Forgách Ferenc nógrádi főispán esetében),1256 vagy 

olykor „alacsonyabb” rangú (nemesi) posztok betöltéséről is tájékoztatott, mint Rákóczi 

Gábor (?–?) préposttá avatásáról1257 vagy báró Amadé László (1703–1764) kamarai 

tanácsosi kinevezéséről.1258 Fontos hangsúlyozni, hogy jelen vizsgálat fókuszában 

elsősorban a bécsi hírek (és a kapcsolódó függelék) szerepelnek, a pozsonyi és más magyar 

                                                 
1243 WD 1742. 09. 29. 
1244 WD 1750. 09. 19. 
1245 WD 1753. 02. 14. 
1246 WD 1750. 09. 19. 
1247 WD 1764. 01. 07. 
1248 Például: Erdődy lengyel követ varsói ünnepélyes bevonulásának háromoldalas leírása: WD 1720. 12. 07., 

vagy herceg Esterházy Pál Antal fényes nápolyi bevonulását lásd: WD 1752. 09. 02. függ. 
1249 Gróf Nádasdy Tamás (WD 1715. 03. 19.), gróf Erdődy György (WD 1730. 05. 27.), gróf Esterházy Miklós 

(WD 1746. 07. 09.), gróf Pálffy Lipót (WD 1758. 07. 29.), gróf Csáky János (WD 1765. 03. 23. függ.) . 
1250 Gróf Koháry István (WD 1714. 10. 19.), gróf Pálffy János (WD 1731. 10. 31.). 
1251 1720. május 22-én gróf Erdődy György saját és családi érdemeiért letehette a kamaraelnöki esküt. (WD 

170. 05. 24.) 
1252 1756. szeptember 26-án az uralkodó érdemeiért és szolgálataiért gróf Nádasdy Ferencet horvát bánnak 

nevezte ki. (WD 1756. 09. 29.) 
1253 1758. szeptember 26-án gróf Grassalkovich Antal főlovászmester, gróf Balassa Pál főpohárnok, gróf 

Károlyi Ferenc étekfogó lett. (WD 1758. 07. 29.) 
1254 Gróf Gyulaffy László kinevezése (WD 1742. 01. 06.), azonban báró Bornemissza János 1713-as és gróf 

Bethlen Miklós 1755-ös kinevezéséről nem írt a lap. 
1255 WD 1734. 04. 14. 
1256 WD 1735. 10. 29. 
1257 WD 1717. 01. 12. 
1258 WD 1750. 04. 08. 
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városok neve alatt közölt híradások kutatása ebből kimaradt, ami pedig jelentősen árnyalná 

a felvázolt képet, de talán az sem érdektelen, hogy a lap kikről tett említést a fontosabb, vagy 

a monarchiára nézve általános jelentőséggel bíró fővárosi hírek között. Bár az esztergomi 

érsek beiktatásáról is rendszerint a magyarországi hírek között értesülünk, amit főként a 

részletesebb ceremónia-leírás magyarázhat. 

A császári udvar magyar funkcionáriusainak a kinevezéseiről ritkán adott értesítést 

az újság, egyedül Batthyány főudvarmester/nevelő beiktatásáról1259 vagy a magyar nemesi 

testőrség parancsnokainak a kinevezéseiről szerezhetünk tudomást.1260 Például a császárnéi 

udvartartások főudvarmesternőinek a beiktatásáról nem írt az újság, legalábbis a magyar 

arisztokrata hölgyek (mint gróf Batthyány Antónia vagy herceg Esterházyné Anna Margit) 

kapcsán nem találtam ilyen bejegyzést. Az udvartartás (magyar) tisztségviselőiről 

elsősorban a különféle ceremónia-leírásokból lehet értesülni, amelyek jó kontrollforrásként 

szolgálhatnak a kapcsolódó levéltári forrásokhoz és a sematizmusokhoz. A biográfiai kutatás 

esetén segítségükkel nemcsak precízebben határozhatjuk meg az adott személy udvari 

jelenlétét és szerepét, hanem olykor ellentmondásokat is találhatunk a forráscsoportok adatai 

között. 

A legnagyobb eltérést a magyar funkcionáriusok közül gróf Rátkay Károly József 

(?–?) esetében találtunk, aki a Főistállómesteri Hivatal jegyzéke szerint 1709 és 1710 között 

töltött be nemesi apródi funkciót,1261 amit az udvari kalendárium is megerősít (pontosabban 

1711 után szerepel benne a neve).1262 Azonban a Wienerisches Diarium 1712. április 28-i 

beszámolója szerint gróf Rátkay mint nemesi apród (két társával együtt) Eleonóra Magdolna 

özvegy császárné kíséretét képezte a filozófiai fakultás ünnepén.1263 Ha elvetjük azt a nem 

túl valószínű lehetőséget, hogy az újság két évvel korábbi vagy hibás névsor alapján 

azonosította a dinasztia kíséretét, akkor sajnos számolnunk kell azzal, hogy egyes esetekben 

a sematizmusok és az adott udvari hivatalok forrásai is tartalmazhatnak hibás adatokat. Jelen 

esetben a hiányos adatokat talán azzal magyarázhatjuk, hogy gróf Rátkay míg 1709 és 1710 

között a császári udvarban volt nemesi apród, addig 1712-ben a császárnéi udvartartás 

részeként láthatjuk, így lehetséges, hogy a „hivatalváltás” okozta az adminisztrációs 

problémát. 

                                                 
1259 WD 1748. 12. 11. és WD 1748. 12. 14. 
1260 Gróf Pálffy Lipót (WD 1760. 09. 17.), gróf Esterházy Miklós (1762. 06. 09.) és herceg Esterházy Miklós 

(WD 1764. 12. 08.). 
1261 ÖStA/HHStA HA OStA SR Kt. 15. 3. fasc.: K. K. Edelknaben, 1704–1883 
1262 Az udvari kalendárium kapcsolódó számát nem sikerült felkutatni, de Kubiska átfogó adattárában nem 

szerepel a név. 
1263 WD 1712. 04. 29. 
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A bécsi újságban a magyar arisztokraták katonai előléptetéseiről szóló hírek idővel 

megsokszorozódtak, ami két dolgot bizonyít, egyfelől a magyar főnemesek növekvő 

(fő)tiszti előmenetelét, másfelől a katonai reprezentáció felértékelődését. A katonai 

promóció és a róla szóló híradás történhetett kollektíven, vagy személyesen. Előbbi esetén 

lajstromszerűen, vagy táblázatos formában közölték az előléptetést, míg utóbbi esetében 

általában rövid méltatással kommentálták az uralkodói döntést. Kollektív katonai 

promócióról elvétve VI. Károly regnálása alatt is olvashatunk, például 1723. október 1-jén 

(a születésnapján) Prágában lovassági tábornoknak (General der Cavallerie) tette meg gróf 

Károlyit, altábornagynak gróf Splényit és vezérőrnagynak gróf Czobort (keresztneveket nem 

közölt, valószínűleg Márkot).1264 Mária Terézia uralkodása alatt már több kollektív 

előléptetésről számolt be a bécsi újság, többek között 1754 júliusában1265 vagy 1763 

februárjában.1266 A hétéves háború alatt a hadi tudósítások olyan fejlődésen mentek 

keresztül, hogy a bécsi lap rendszeresen tudott hírt adni a harcoló hadtestek állományainak 

tisztjeiről, arról hogy élnek-e még, megsebesültek-e, esetleg elhunytak vagy eltűntek-e, így 

adva hírt a nyilvánosságnak és a családtagoknak az ismert katonákról.1267 

 VI. Károly uralkodása alatt legalább kilenc alkalommal számol be külön hírben 

magyar főnemesek katonai előléptetéséről.1268 A legelső híradás 1716 júliusában – a bécsi 

                                                 
1264 WD 1723. 10. 09. 
1265 1754. június 29-én katonai előléptetések magyar vonatkozásai (több esetben keresztnév és nemesi rang 

nélkül lett megadva az előléptetettek neve): Pálffy Károly tábornagy, herceg Esterházy, Festetics, Nádasdy 

Ferenc, Splényi lovassági tábornokok, Pálffy Lipót táborszernagy, Beleznay, Dessewffy József, Forgách 

Ferenc, Gyulay altábornagyok lettek. (WD 1754. 07. 03.) 
1266 1763. február 26-i előléptetések magyar vonatkozásai (a bejegyzés keresztnevet sosem, nemesi rangot csak 

elvétve tartalmaz): gróf Draskovich táborszernagy, Almássy (ezredesből) vezérőrnagy, Kiss (főhadnagyból) 

ezredes, Erdődy (testőr főhadnagyból) ezredes lett (WD 1763. 03. 02) 
1267 Például: WD 1756. 10. 16. függ.; WD 1758 10. 14. függ.; WD 1759. 10. 06. függ. 
1268 1716. július 7-én az uralkodó báró Ebergényi László altábornagyot lovassági tábornoknak nevezte ki. (WD 

1716. 07. 10.) 

1717. július 28-án az uralkodó gróf Draskovich Ferenc Antal vezérőrnagyot a török, a francia és magyar földön 

vívott háborúkban tanúsított érdemeiért altábornagynak nevezte ki. (WD 1717. 07. 30.) 

1718. július 6-án gróf Erdődy Imre Györgyöt az uralkodó itáliai és spanyol területeken szerzett hadi 

szolgálataiért ezredesnek nevezte ki. (WD 1718. 07. 19.) 

1721. október 7-én az uralkodó gróf Draskovich János altábornagyot, horvát bánt sokéves kitűnő szolgálataiért 

valóságos udvari haditanácsosnak nevezte ki. (WD 1721. 10. 07.) 

1724. március 29-én báró Babocsay Pált VI. Károly katonai szolgálataiért vezérőrnaggyá léptette elő. (WD 

1724. 04. 01.) 

1731. december 12-én az uralkodó – katonai érdemei, tapasztalata és hűsége miatt – gróf Batthyány Károlyra 

bízta a Waderhorn vezérőrnagy halála miatt üresen maradt dragonyos regimentet. (WD 1731. 12. 15.) 

1734. december 17-én VI,/III. Károly gróf Pálffy Károlyt, a Pálffy János regiment ezredesét „legalázatosabb”, 

valamint személyes és családi hűségéért, szolgálataiért vezérőrnaggyá léptette elő, valamint rábízta a herceg 

Friedrich von Württenberg halála miatt vezető nélkül maradt ezredet. (WD 1734. 12. 18.) 

1735. november 3-án VI. Károly báró Dessewffy Imrét (másodmagával) saját és családi érdemeiért, hűségéért 

vezérőrnaggyá léptette elő. (WD 1735. 11. 05.) 

1739. május 6-án az uralkodó gróf Esterházy József bánt számos személyes és családi érdeme, szolgálata és 

hűsége miatt lovassági tábornoknak nevezte ki. (WD 1739. 05. 06.) 
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körökben jól ismert – báró Ebergényi László (1660–1724) altábornagy magyar, itáliai és 

német földön szerzett hadi érdemeiért az uralkodó lovassági tábornoknak nevezte ki.1269 

Megtudhatjuk azt is, hogy gróf Draskovich János horvát bánt, altábornagyot 1721. október 

7-én sokéves kitűnő szolgálataiért letehette a valóságos udvari haditanácsosi esküt.1270 A 

kinevezést az 1722-es Staatskalender is megerősíti.1271 Az (elnökkel és az alelnökkel együtt) 

huszonhét főúri tanácsost számláló testület tagjának lenni igen nagy elismerésnek számított, 

bár a tanácsosok változó súlyú befolyással bírtak a hadi vezetésben, a tagok többsége nem 

tartózkodott a császárvárosban, a horvát bán lakhelyét sem adja meg a kalendárium, 

távollévőként jelöli meg. 18. századi magyar tagokról alig van tudomásunk, Zachar József 

monográfiája 1683 és 1792 között – Hadikon kívül – összesen négy magyar udvari 

haditanácsost nevez meg: gróf Kollonich Ferdinándot (?–1695), gróf Serényi Jánosot (1621–

1690), gróf Siskovich Józsefet (1719–1783) – aki 1763-as kinevezésével a jelen vizsgálat az 

egyedüli releváns személy – és a lotaringiai származású, de Nagyszebenben született gróf 

Ferdinand von Tigét (1722–1811).1272 Tehát gróf Draskovich pályájának udvari 

haditanácsosi szakasza a hadtörténetírás előtt is ismeretlennek tűnik, így a Wienerisches 

Diarium tanulmányozása fontos biográfiai vonatkozásokkal is szolgálhat. A 18. századból – 

köznemesi származása ellenére – gróf Hadik András volt az Udvari Haditanács legismertebb 

magyar tagja, aki egészen az elnökségig jutott.1273 

Mária Terézia trónra lépése után a katonai hírek száma ugyan jelentősen megnőtt, de 

az udvar hatalmi reprezentációja csökkent, ami a bécsi újság hírein, stílusán is nyomot 

hagyott. Így 1740 után csak néhány önálló hírben megjelenő magyar tiszti promóciót 

olvashatunk, a többi előléptetéssel kapcsolatos információ minden bizonnyal a hadi 

tudósítások részeként (minimális személyi méltatással) jelenhetett meg.1274 

A karrierhírek kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a császárvárosi lapban – ahogy 

általánosan a kor rendi kultúrájában is – a politikailag releváns információ mindig a 

                                                 
1269 WD 1716. 07. 10. 
1270 WD 1721. 10. 07. 
1271 Staatskalender, 1722. 
1272 Zachar, 2004/a, 314. 
1273 Hadikról lásd bővebben: Markó, 1944. 
1274 Néhány kapcsolódó példa: 1744 októberében őfelsége báró Andrássy Ádám vezérőrnagyot sokszor 

bizonyított hadi érdemeiért és leleményességéért lövészezred vezetésével bízta meg. (WD 1745. 01. 13.) 

1753. március 16-án Mária Terézia – a báró Andrássy halála miatt vezető nélkül maradt – magyar lövészezred 

élére gróf Esterházy Miklós vezérőrnagyot nevezte ki. (WD 1753. 03. 17.) 

1754. november 1-jén az udvar Beleznay János altábornagy halála miatt szabadon maradt huszár regimentet –

sok éves érdemeiért és hűségéért – báró Morócz Imre altábornagy gondjaira bízza. (WD 1754. 11. 09.) 

1762. november 9-én az udvar báró Siskovics József altábornagyot nevezi ki a gróf Esterházy József halála 

miatt vezető nélkül maradt lövészregiment élére. (WD 1762. 11. 10.) 
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reprezentációs tartalomtól, vagy kontextustól elválaszthatatlanul van jelen.  A politikai 

döntéshozásba – például az országgyűlés vitáiba vagy a különféle kormányzati szervek 

tanácskozásaiba – az újság nem tud betekintést nyújtani a nyilvánosság számára, azonban a 

relevánsnak ítélt eredményekről, mint az adott főtisztviselő kinevezéseséről vagy egy 

fontosabb törvény, illetve rendelet bevezetéséről (utóbbiról Mária Terézia uralkodása alatt 

nagyobb arányban) tájékoztatta az olvasókat. Bizonyos döntéshozatali folyamatokba, ugyan 

korlátozottan, de tudott az újság betekintést nyújtani. Ilyen volt például az 1714-es 

nádorválasztás, amely kapcsán a korabeli olvasó nemcsak a megválasztott gróf Pálffy 

Miklós nevét ismerhette meg, hanem a másik három jelöltét (gróf Koháry István, báró Révay 

Mihály, báró Ujfalussy Pál) is.1275 

Igen informatívak és érdekesek a személyes promóciókról szóló hírek méltatásai is. 

Az újság rövidebben, vagy hosszabban mindig elismeréssel emlékezett meg a 

kitüntetett/előléptetett családi és személyes érdemeiről, a dinasztiához való hűségéről, 

katonai vagy politikai erényeiről, felsorolva a promócióig betöltött fontosabb pozícióit és 

címeit. Meglepő, de a bejegyzések terjedelmének rövidülésén kívül nem sikerült a vizsgált 

koraszakban jelentősebb retorikai és/vagy mentalitástörténeti változást észlelni az újság 

személyi méltatásaiban. Több mint ötven éven át általánosan ugyanazokat a szempontokat 

és stílust használta a lap, így már korszakunk első felében is ugyanúgy találkozhatunk a haza 

(Vaterland) számára való szolgálatteljesítés dicséretével, ahogy korszakunk végén a családi 

felmenők laudációjával.1276 

Egy hosszabb méltatás, jelen esetben gróf Batthyány Zsigmond (?–1728) kamarás és 

udvari tanácsos titkos tanácsosi kinevezése a következő fontosabb szempontokat 

tartalmazta: a Batthyány család sok generáció óta áldozatosan szolgálja a Habsburgokat, a 

méltatott Rákóczi-féle „forradalom” alatt, birtokai elvesztése ellenére is hű maradt az 

uralkodóhoz, vagy Zsigmond az 1722–1723. évi diaetán is tanubizonyságát adta az uralkodó 

iránti lojalitásának.1277 A méltatások kötelező eleme az adott személy hűségének a dicsérete, 

                                                 
1275 WD 1714. 10. 19. 
1276 Például báró Wesselényi István méltatásában, amikor titkos tanácsos lett (WD 1729. 12. 10.) vagy gróf 

Széchényi Antal méltatásában, szintén titkos tanácsosi kinevezése kapcsán (WD 1765. 03. 30.) 
1277 „[…] [B. Zs.] bey der jüngsthin Königl. erhaltener Diaeta, in allergnädisgster Ansehen der von gedachten 

hn. Grafen und dessen Vorfahrern beständig geleisteter unveruckter Treu und ergebenster schuldigster 

Unterthänigkei; dann deren Heldenmütigen Thaten / die von denen Herren Grafen von Batthyany in 

unterschiedlich vorfallenden Gelegenheiten sich ereignet/ und dahero so wohl Dero Glorwürdigsten Vorfahren 

/ als auch Dero Geheiligsten Person selbsten von hochgedachten Hern Grafen an dem Tag gelegte 

unterthänigste Devotion, dann nicht allein in letzt vorfallender Hungarischer Revolution mit Verlust seiner 

Mobilien/ und Verehrung deren Güthern/ dannoch bey dem Allerdurchleuchtigsten Erz-Haus von Oesterreich 

treu-unterthänig und beständig verbliben/aus diesen/ und anderen höchst-bewegenden Ursachen obgedachten 

Hernn Grafen aus Allergnädigst eigeiner Bewegnuß/ zu dero geheimen Rath ernennet […]” WD 1724. 01. 12. 



286 

 

de a Rákóczi-szabadságharc alatti lojalitást csak ritkán, indokolt esetben szokta kiemelni az 

újság. Például gróf Esterházy József bán lovassági tábornoki kinevezésénél értesülünk 

arról,1278 hogy a Rákóczi-„zavargások” (Unruhe) alatt is hű volt, de ez talán példaértékű 

állhatatosságával magyarázható, mivel családi dráma közepette is képes volt hű maradni, 

ugyanis öccse, Antal kuruc generálisként a másik oldalon harcolt.1279 

A hírek forrásértékét növeli, az udvar és az újság közötti információáramlás mértékét 

pedig újabb területen bizonyítja, hogy a lapban megjelenő méltatások az adott kancelláriák 

által kiállított kinevezési diplomák méltatásának rövidített, lényegi kivonatai voltak. Ezt 

támasztja alá például gróf Esterházy Miklós, drezdai követ titkos tanácsosi kinevezésének 

dekrétuma és a kinevezésről írt újsághír közötti hasonlóság.1280 Mindkét méltatás ugyanúgy 

kiemeli a gróf eddigi érdemeit és szolgálatait, amelyeket követként és kamarásként 

véghezvitt, elismerően szólnak a felmenők hűségéről és erényeiről, valamint igen hasonló 

módon mindkét szöveg külön megemlékezik az apa (gróf Esterházy Ferenc tárnokmester) a 

„legutóbbi” (osztrák örökösödési háború miatt elrendelt) magyar inszurrekcióban való 

állhatatos részvételéről (és itt ugyanazt a kifejezést használta mindkét szöveg). 

A vizsgált karrierhírek alapján úgy tűnik, hogy a császárvárosban talán a kevésbé 

ismert (magyar) arisztokratákról olykor hosszabb méltatást közölt az újság, mint a Bécsben 

élő vagy rendszeresen megforduló főrendekről. Így gróf Kornis Zsigmondról (1677–1731) 

(titkos tanácsosi kinevezésekor),1281 gróf Pálffy Ferencről (?–?) (a Gyulay-regiment élére 

való kinevezésekor),1282 báró Wesselényi Istvánról (1674–1734) (titkos tanácsosi 

kinevezésekor),1283 gróf Forgách Ferencről (főispáni kinevezésekor),1284 vagy – mint följebb 

olvashattuk – gróf Batthyány Zsigmondról (titkos tanácsosi kinevezésekor) terjedelmesebb 

méltatás olvasható az újságban. Ellenben a Bécsben gyakran megforduló (vagy ott élő) és az 

udvari körökben jól ismert gróf Serényi Józsefről (titkos tanácsosi kinevezésekor),1285 gróf 

Batthyány Lajosról (kancellári beiktatásakor),1286 gróf Batthyány Károlyról (titkos tanácsosi 

kinevezésekor)1287 gróf Nádasdy Ferencről (horvát báni kinevezésekor)1288 vagy herceg 

                                                 
1278 WD 1739. 05. 06. 
1279 Rittling, 2014. 
1280 WD 1746. 06. 11. és ÖStA/HHStA RK GehR Kt. 2.: Verleihung des Geheimen Ratstitels an Esterhazy, 

Graf Nikolaus, 1745.11.10. 
1281 WD 1717. 10. 26. 
1282 WD 1729. 05. 04. 
1283 WD 1729. 12. 10. 
1284 WD 1735. 10. 29. 
1285 WD 1731. 09. 22. 
1286 WD 1733. 05. 06. 
1287 WD 1740. 07. 13. 
1288 WD 1756. 09. 29. 
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Esterházy Miklósról (gárdakapitányi eskületétele kapcsán)1289 sokkal rövidebb méltatást 

közölt a lap. 

Ez a kiválasztási elv azonban nem jelentett kizárólagos gyakorlatot, inkább tendencia 

jelleggel érvényesült, a pozíciótól, a beiktatás ceremoniális aktusától, a terjedelmi 

korlátoktól is függött a méltatás hossza. A Bécsben jól ismert gróf Erdődy György 

(kamaraelnök) koronaőri kinevezésekor1290 vagy gróf Batthyány Lajos nádorrá 

választásakor is terjedelmesebb méltatást adott az újság.1291 Utóbbi eset azzal is 

magyarázható, hogy a nádori cím a legmagasabb magyar világi főméltóság, így viselője is 

kitüntetett figyelmet kaphatott, valamint az újság rendhagyó módon igyekezett Batthyány 

szokatlan karrierútját értelmezni, mivel a gróf 1746-ig magyar udvari kancellár volt, de 

hivatalát visszaadta – a lap szerint egészségügyi okokból birtokára visszavonult –, majd 

gyógyulása után vállalta el a nádori pozíció betöltését. Az újság azzal is igyekszik az új nádor 

személyét kontextualizálni, hogy a Bécsben jól ismert öccsét, Károlyt, a trónörökös 

főudvarmesterét is megemlíti a méltatásban. 

 

11. A Bécsbe érkezők lajstroma 

 

 A Wienerisches Diarium rendszeresen közölt fontos Béccsel kapcsolatos adatokat, 

mint a városban született, illetve elhunyt polgárok listáit vagy a császárvárosba érkező 

főrendek adatait. Köztük szép számmal találunk magyar arisztokratákat is. Sőt, az újság a 

legrangosabb érkező vendégek (mint a magyarok közül herceg Esterházy Pál vagy gróf 

Csáky Imre) adatait nemcsak külön rovatban, hanem a bécsi hírek között is közzétette. A 

rovat mindig tartalmazta az adott főrend nevét, hogy honnan érkezett a városba, pontosan 

melyik napon és hol szállt meg (esetenként rövidebb titulatúrát és főrendű útitárs nevét is 

közölte). Sajnos a rovat csak 1725 március közepéig létezett, és nem tartalmazta a városból 

való eltávozásuk adatait, de így is egyedülálló forrás a Bécsbe érkező magyar főurak 

látogatásaik gyakoriságának és szállás választási szokásainak a megismeréséhez.1292 

 

 

                                                 
1289 WD 1764. 12. 08. 
1290 WD 1730. 05. 27. 
1291 WD 1751. 05. 22. 
1292 Az 1711 és 1725 márciusa között a császárvárosba érkező magyar főnemesek listáját és annak elemzését, 

a magyar arisztokraták bécsi lakáskörülményeinek bemutatásával együtt a disszertáció későbbi, 

monográfiává átalakított változata fogja tartalmazni. 
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12. Beszédek 

 

 A Wienerisches Diarium olykor megnevezte híreinek forrását, sokszor közölte – 

részben vagy egész terjedelmében – informátorainak a leveleit, jelentéseit, rendszeresen 

leginkább a tábornokok háborús frontról érkező beszámolóit tette közzé. Ezen levelek és 

beszámolók elsősorban információközlő szándékkal íródtak, és a társadalmat érdeklő 

eseményekről tájékoztatták az olvasóközönséget. Azonban előfordult, hogy az újság 

közvetlenül az uralkodói reprezentációt vagy Habsburg legitimációt célzó verseket, 

beszédeket is közölt, például 1747 decemberében a hatéves József trónörökös 

hadgyakorlatban való részvételét méltató költeményt vagy gróf Csáky Imre József 

főhercegnek szóló méltatását.1293 

 Az újságban – főleg a politikai-ceremoniális hírek kapcsán – sokat lehet arról olvasni, 

hogy valamely magyar arisztokrata szónoklatot mondott az egybegyűlt ünnepi közösségnek 

vagy magának az uralkodónak, de a beszédek többségének témájáról nem értesülünk, esetleg 

csak a vezérgondolatot közli az újság. Van azonban néhány kivételes eset, amikor a lap teljes 

terjedelmében közre adja a (magyar) rétorok gondolatait. 1711 és 1765 között – magyarokkal 

kapcsolatban – nyolc beszédet sikerült azonosítanunk, amelyek közül hat Károly császár, 

kettő Mária Terézia és I. Ferenc uralkodása alatt íródott. Az 1711 és 1740 között közölt 

beszédek mindegyike arisztokrata szerző tollából származik, az uralkodónak, vagy a 

feleségének, a császárné-királynénak szánta szónoklatát, amelyet személyesen lehetősége is 

volt neki elmondani, valamint a rétorok sosem csak a saját nevükben, hanem a magyar 

rendek (sőt inkább az egész ország) nevében beszéltek. Az ünnepi beszédek az uralkodót és 

a Habsburg-dinasztiát reprezentálták, de a magas rangú rétor számára is kiváltság volt 

köszöntő beszédet mondani, amely az újság révén széles nyilvánosságot kapott. 

1712. május 19-én Ebesfalván (Wolfsthalban) fogadták a magyar rendek (küldöttei) 

a pozsonyi országgyűlésre érkező uralkodót és kíséretét.1294 A rendek nevében gróf Csáky 

Imre kalocsai érsek köszönthette VI. Károlyt, amely beszédet a Wienerisches Diarium 

függelékben latinul és német fordításban is teljes hosszában közölt.1295 Csáky érsek barokk 

képekben gazdag szónoklatát a következő gondolattal kezdi: „Végre a szorongatott 

Magyarország elérte a kívánt boldogság csúcsát, amikor a mennyek legkegyelmesebb 

                                                 
1293 WD 1747. 12. 30. függ. 
1294 Forgó, 2013, 13. 
1295 WD 1712. 05. 28. függ. 



289 

 

látványával felüdülhetett […]”1296 Az érsek kifejtette, hogy az ország eddig Isten büntetése 

alatt állt belső rosszakarat miatt háborúk dúltak, járványok sújtottak, de Károly várva várt 

uralkodója Mária országának – a háború és megrázkódtatások után –, és Isten kegyelméből 

vele fog eljönni a gazdag béke kora. A közölt beszéd széles körökben juttatta kifejezésre az 

újjáépítés korának reményét, és az új uralkodóba vetett bizalmat. 

1714 augusztusában gróf Illésházy Miklós kancellár beszédét közölte az újság, 

amelyben a gróf a rendek nevében kéri az uralkodót és – a két hónap múlva megkoronázandó 

– Erzsébet Krisztina közbenjárását az új nádor kinevezésének az ügyében.1297 A beszéd célja 

– a királyné személyének magasztalása mellett – az uralkodói kegy formális elnyerése volt, 

ami sikerült is (természetesen nem közvetlenül a szónoklat hatására), mert két hónap múlva 

megválasztották gróf Pálffy Miklóst nádornak. 

Gróf Erdődy Gábor Antal egri püspök tollából négy beszédet is teljes terjedelemben 

közölt a lap.1298 A püspök mind a négy beszédet az 1728–1729-es diaeta időszakában, a 

rendek szószólójaként mondhatta el Bécsben az uralkodónak vagy feleségének. Az 1728-

ben kelt két szónoklat az uralkodópárt névnapja alkalmából köszönti, míg az 1729-es 

beszédek hasonló módon születésnapi köszöntők. A Wienerisches Diarium mind a négy 

beszéd után közli a jelen lévő rendek névszerinti listáját, valamint az uralkodót köszöntő 

beszédeket nemcsak németül, hanem latinul is közreadja. Mind a négy – egy-másfél oldal 

terjedelmű – szónoklat igen hasonló céllal és stílusban íródott, szerzője magasztalja az 

uralkodói párt, az ország nevében háláját fejezi ki eddigi tetteikért, mert véleménye szerint 

(toposz-szerűen megfogalmazva) nekik köszönhetően jöhetett el a béke kora. A szónok 

császárnétól a magyarokért való közbenjárást, az uralkodótól további atyai gondoskodást, 

Istentől pedig az uralkodópár megáldását kéri. 

Mária Terézia és Lotaringiai Ferenc uralkodása alatt azonosított két – magyar 

szerzőtől származó – beszéd teljesen más szándékkal és alkalomból íródott, mint a fentebb 

bemutatott szónoklatok.1299 Ezen szövegek nem alkalmi uralkodóköszöntők, amelyek 

arisztokrata szerzőktől származtak, hanem feltehetőleg csak névlegesen magyar szerzőtől 

származó, a magyarok minél nagyobb háborús szerepvállalásra buzdító propagandisztikus 

iratok. Az első egy bizonyos kassai nemesnek, Igazházy Istvánnak a nyilvános válaszlevele 

Irenico, avagy Ironico von C. – magyaroknak szóló – bajorpárti kiáltványára, amely lehet, 

                                                 
1296 „Endlichen hat das betrangte Hungarn den Gipfel der erwünschter Glückseligkeit erreichet; da es mit 

mildreichestem Anblik des Himmels erfrischet wird […]”. WD 1712. 05. 28. függ. 
1297 WD 1714. 08. 10. 
1298 WD 1728. 11. 10.; WD 1728. 11. 24.; WD 1729. 08 31.; WD 1729. 10. 05. 
1299 WD 1741. 11. 11. függ.; WD 1742. 02. 17. 
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hogy egy létező pamflet volt, de az is elképzelhető, hogy csak fiktív írásról van szó, 

amelynek nézeteivel szemben igyekszik – a beszédes nevű – Igazházy pozicionálni saját 

véleményét. A négyoldalas levelet Wienerisches Diarium az 1741. november 11-i számának 

függelékében – tehát két hónappal a vitam et sanguinem felajánlás után, a toborzás idején – 

tette közzé, de az írás önálló röplapként is kiadásra került.1300 A Habsburg-párti pamflet 

magyar eredetét a datálás is megkérdőjelezi, mivel a keltezés szerint november 12-én, 

Kassán napvilágot látott szöveget a bécsi újság már egy nappal korábban közölni tudta. A 

szintén beszédes nevű Ironico személye is ellentmondásokat rejt, mivel neve nemesi von 

előtagot tartalmaz (amely akár utalhat helységnévre is), de Igazházy parasztként (Landmann) 

említi. A válaszlevél már címében is egyértelműen kifejezi a szerző véleményét: csak az a 

magyar nemes lehet hű a hazájához (Vaterland), aki hű marad királynőjéhez. Igazházy 

szerint vitapartnere egyáltalán nem ért a magyar joghoz, mivel akkor tudhatná, hogy a 

magyar rendek – az 1687-es, 1715-ös és 1723-as országgyűlések kapcsolódó 

törvénycikkelyeiben  – hűséget fogadtak a Habsburg uralkodóknak és utódaiknak. A szerző 

kifejti, hogy a hazáját szerető magyar embert nem csábíthatja a bajorok gazdagsága, és aki 

hű akar lenni országához, annak hűségesnek kell lennie királynőjéhez is, aki pedig a királynő 

ellensége, az a magyarok ellensége is. Háborús agresszoroknak a bajorokat és a franciákat 

tartja, azonban a Sziléziát elfoglaló Nagy Frigyes Poroszországáról nem esik szó. Igazházy 

dicséri Mária Terézia uralkodói érdemeit és erényeit, nem véletlenül szeretik szerinte a 

magyarok széles körben, ő is egységet és békét hozó uralkodó lesz. 

A másik hasonló témájú, propagandisztikus jellegű, hadba hívó beszéd a 

Wienerisches Diarium 1742. február 17-i számának a függelékében található meg.1301 A 

(német fordítás nélküli) latin beszéd szerzőségi adatai igen homályosak, egy meg nem 

nevezett magyar vármegye, szintén konkrétan meg nem nevezett főispánja mondta el (nem 

tudjuk meg azt sem hol és mikor) hadba vonuló nemeseinek és huszárainak. A szerző 

elmagyarázza olvasóinak/hallgatóinak, hogy a monarchiát megtámadták, a magyar 

nemességnek kötelessége a bajorok ellen felvenni a fegyvert és Európa előtt újból 

bizonyságot tenni a magyar katonai virtusról. 

Éles különbségeket tapasztalhatunk a bécsi újságban 1740 előtt vagy után közölt 

magyar témájú beszédekben. A korábbi szövegek az uralkodó és a rendek (kiváltképp az 

arisztokrácia) közötti jó viszonyt juttatták kifejezésre, illetve felidézték azt a gesztust, 

amikor az ország elitje az uralkodó kegyelmébe ajánlotta az országot. Ezzel szemben a 

                                                 
1300 Antwort, 1741. 
1301 WD 1742. 02. 17. függ. 
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későbbi két beszédben jól érződik a bécsi udvar és a magyar rendek között megváltozott 

erőviszony, a külső támadás, amikor a kormányzat sorsdöntően függ a magyarok 

pártválasztásától, és katonai segítségétől. A VI. Károlyhoz és feleségéhez címzett beszédek 

a Szent Korona országainak nevében szólította meg az uralkodót, míg az utóbbi beszédek a 

bécsi udvar álláspontját és segítség kérését közvetítették a magyar rendek felé, és nemcsak 

a főnemesség, hanem a népes nemesi társadalom felé is. Érdekes megfigyelni, hogy az 

uralkodónak címzett beszédeket vagy a vármegyei hadba hívó, harcra buzdító beszédeket az 

újság latinul is (az utóbbit csak latinul) közölte. Ennek oka abban keresendő, hogy az újság 

az információit még szélesebb körben akarta ismertté tenni, köztük a magyar nemesség 

számára, amelynek tagjai közül sokkal többen értettek latinul, mint németül.1302 

A Wienerisches Diariumban egy olyan bejegyzést sikerült azonosítanom, amely 

magyar arisztokratának szánt magasztaló művet tartalmaz. A bécsi újság részletesen 

beszámolt arról, hogy az udvarban milyen ünnepélyesen fogadták a Rómából 1718. április 

24-én bíborosi birétummal haza térő gróf Csáky Imre érseket, a ceremoniális leírás után 

pedig közölt egy rövid epigrammát, amely az érsek személyt magasztalta.1303 Az ünnepség 

és a méltató költemény – a korszak magyar arisztokratái közül egyedülálló módon – az 

elnyert bíborosi címnek szólt, de az idő előre haladtával az udvari és a főnemesi híradások 

csökkenésével a bécsi sajtó egyre ritkábban közölt arisztokratáktól származó szónoklatokat 

is. 

 

13. Egyéb hírek, érdekességek 

 

 A Wienerisches Diariumban a magyar főrendekről szóló információk nagy része több 

fenti hírkategóriába is besorolható lenne, de a lapban olvashatunk olyan híreket is, amelyek 

kuriózumnak tekinthetők és egyik halmazba sem sorolhatók be. Az ilyen típusú hírekből 

található a legkevesebb, a lap ötvenöt évfolyamából csak néhány idesorolható bejegyzést 

találtunk. Pedig a bécsi lap előszeretettel tájékoztatta olvasóit a világ legkülönfélébb 

szenzációiról, az igazán meghökkentőekről még képeket is közölt. Ilyen volt többek között 

a (korábban már említett) Milánó környéki emberevő farkas rémhíre,1304 a Lisszabonban 

kifogott óriásbálna1305 vagy gróf Starhemberg félbevágott tűzifájában talált kettős kereszt 

                                                 
1302 Tóth, 1999. 
1303 WD 1718. 04. 26. 
1304 WD 1741. 10. 11. 
1305 WD 1723. 05. 08. 
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alakzat, rajta a krisztusi korpusszal.1306 A szenzáció-jellegű hírek többsége nem 

arisztokratákról szólt, és sokszor külföldi információk, újsághírek adaptációja volt. 

Magyarországi és erdélyi városi hírek között valószínűleg több meghökkentő hírrel lehetne 

találkozni. 

 Az alfejezetben röviden két szokatlan esetet szeretnék bemutatni. Ezek nem a 

természeti misztikumok tárgykörébe sorolhatóak (bár az idő előre haladtával ilyesmiről is 

egyre kevesebbet lehetett olvasni), hanem inkább a nyilvánosság számára érdekes 

események. Az első egy párbaj története, amelyről az 1712. február 26-i szám közöl egy 

bekezdést.1307 A párbajok ritkák és 1752-től névlegesen tiltottak voltak.1308 Ez az egyetlen, 

amelyről magyar résztvevőkkel kapcsolatban beszámolt a lap. A hír szerint február 16-án 

báró Lehoczky Márton (?–1712) vezérőrnagy, egy huszárregiment ezredese és báró Perényi 

Mihály (? –?) ezredes, miután közösen étkeztek, öt óra tájban kocsiba ültek a várkapuig 

hajtattak, majd Perényi ezredes kiszállt a kocsiból és kényszerítette Lehoczkyt is, hogy vele 

tartson. Ezt követően szablyájukkal kétszer összecsaptak, a harmadiknál a vezérőrnagy 

fegyvere kiesett a kezéből, és amikor lehajolt felvenni, ellenfele olyan erős vágást mért a 

feje hátsó részére, hogy Lehoczky tíz nappal később, 5 órakor (az utolsószentség birtokában) 

elhunyt. A cikk írója röviden mély sajnálatát fejezi ki a vezérőrnagy halála miatt, mert 

szerinte mindig hűséges katona volt, aki nagy szolgálatokat tett. Érdekes, hogy a lap 

megvárta a sebesült fél halálát, és csak utána számolt be az esetről. Bizonyára nagy 

hírértékkel bírt a magas rangú tisztek halálos kimenetelű összecsapása. A párbaj 

motivációjáról (valószínűleg valamilyen becsületsértési ügyről lehetett szó) nem ír a lap, 

Perényi esetleges elmarasztalásáról sem tudósítja az újság az olvasóit (valószínűleg az 

utóbbira nem került sor). Két hónappal később csak arról tudósít, hogy – eddig tanúsított 

szolgálataiért és érdemeiért – báró Babocsay Pál (?–1727) lesz a vezető nélkül maradt 

huszárregiment ezredese.1309 

 A másik hír is igen egyedülállónak tekinthető. A Wienerisches Diarium 1721. február 

21-én betörésről, pontosabban nagy értékű lopásról számol be, amelynek az Esterházy család 

a károsultja.1310 Napjainkban egy ilyen eset talán kevésbé lenne meglepő, de a vizsgált 

korszakban nem találkoztam hasonló üggyel. A beszámoló szerint február 19-én este nyolc 

                                                 
1306 WD 1742. 08. 15. 
1307 WD 1712. 02. 26. 
1308 Clair, 2002, 106. 
1309 WD 1712. 04. 29.; A párbaj miatt a huszárregiment élén történt változások is hitelesnek tekinthetőek, lásd: 

Zachar, 2004/b,167. 
1310 WD 1721. 02. 21. 
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óra tájban történhetett, hogy a herceg Esterházy família bécsi Wallner Straßén található 

városi palotáját ismeretlen tettes vagy tettesek kirabolták. A rablás okairól, vagy a lehetséges 

tettesekről nem ír a lap, pedig az eset egyik érdekessége éppen az, hogy a népes 

személyzettel bíró arisztokrata palotában miként történhetett meg mindez. Annyit tudunk 

meg, hogy gróf Pálffyné, született gróf Esterházy elzártan tartott értékes ékszerei tűntek el. 

A károsult grófnő személye valószínűleg herceg Esterházy Mihály és márki Anna Margit 

von Desana und Rodi lánya lehetett, akinek a férje, gróf Pálffy János (1696–1717) volt.1311 

Az újság kétoldalas függelékben közli a különböző eltűnt drága ékszerek és dísztárgyak 

(értékmegjelölés nélküli) huszonegy tételes lajstromát, köztük találunk hét briliánssal 

díszített keresztet vagy briliáns piramist nagy smaragddal. A cikk felhívást intéz, hogy bárki, 

aki a tárgyak hollétéről bármilyen információval tud szolgálni jelezze, és gazdag jutalomban 

részesül. 

 

14. Összegzés 

 

A különböző hírkategóriánkénti általános áttekintésben láthattuk, hogy a magyar 

arisztokraták milyen fontos szerepet játszottak a bécsi udvari életben, amely a nyomtatott 

sajtóban is visszhangra talált. A Wienerisches Diarium a magyar főrendek életéről, 

tevékenységéről (főként a császárváros vonatkozásában) a katonai és politikai jellegű 

beszámolók mellett a házassági híreken át a tanulmányi híradásokig igen változatos módon 

szolgáltatott információkat, ami a magyar főnemesség bécsi integrációjának és kiterjedt (a 

dinasztiához és az elithez fűződő) kapcsolatrendszerének fontos bizonyítéka. Azonban a 

bécsi „közvélemény” magyar főnemesség-képét – amennyiben létezett erről (akár 

különböző szintű) kollektív vélemény – nem lehet a császárvárosi újság alapján 

körvonalazni, mivel a lap rövid, informatív híreiből nem lehet szubjektív, sztereotíp 

képzeteket felfedezni, valamint a magyar (fő)nemességről általánosan is ritkán írt az újság, 

inkább konkrét események kapcsán az egyes személyekre koncentrált. 

A magyar arisztokraták nem tekinthetők a bécsi újság „főszereplőinek”, az udvari 

hírek a Habsburg-dinasztia mindennapi élete köré épültek, amelyben a magyar főrendek is 

gyakori szereplők voltak, kiváltképp az olyan magas udvari tisztségviselők, mint a magyar 

nemesi gárda parancsnoka vagy a trónörökös nevelője, akik a ceremoniális élet állandó 

résztvevőivé váltak. De mellettük számos főpap (gróf Csáky Imre, gróf Erdődy László 

                                                 
1311 Nagy, IV. 1858, 82. 



294 

 

Ádám), katonatiszt (gróf Pálffy János, gróf Pálffy Károly), udvari kancellár (gróf Nádasdy 

Lipót, gróf Esterházy Ferenc) és más magyar arisztokrata is az udvari élet központi 

szereplője volt. A karrierhírek és a különböző magyarországi, erdélyi vagy horvátországi 

hírek révén pedig nemcsak az udvarban jelen lévő főnemesekről tudhatunk meg többet, 

hanem a magyar elit bécsi nyilvánosságban elfoglalt helyéről is. A hetente kétszer megjelenő 

újságban a Habsburg Monarchia belföldi híreire általában nem jutott több két-három 

oldalnál, amelynek több mint a felét az udvari hírek tették ki. Ezen szűk terjedelmi korlátok 

és információs lehetőségek között a magyar főrendekről is rendszeresen találunk akár egy-

egy hosszabb bekezdésnyi beszámolót is, amely szimbolikusan és reprezentatívan 

figyelemre méltó jelentőségűnek tekinthető. 

Míg korszakunk első felében, 1711 és 1730 között a vizsgált rovatokban átlagosan 

50-70 bejegyzést lehet találni a lapban a magyar arisztokraták bécsi tevékenységéről, addig 

korszakunk második felében – kisebb megszakításokkal, mint uralkodóváltáskor, vagy a két 

háború közötti időszakban – egyre kevesebbet. Ebben a csökkenő tendenciában 

kulcsszerepet játszik a Bécsbe érkezők rovatának a megszűnése, amely a kapcsolódó 

híreknek több mint a felét szolgáltatta, valamint a ceremoniális és udvari híreknek a 

fokozatos visszaszorulása. A vizsgált hírek és beszámolók alapján megfigyelhetjük, hogy a 

magyar főrendek bécsi integrációja a szatmári béke után (kezdetben a főpapok kiemelkedő 

szerepvállalásával) milyen gyors ütemben és sok família részvételével vette kezdetét, majd 

a Habsburg–magyar viszony tartós megerősödésével és az udvari kultúra fokozatos 

átalakulásával a magyar főnemesség udvari reprezentációja is kezdett átértékelődni. 

Érdemes megjegyezni, hogy Jörg Jochen Berns, a jeles germanista a kora újkori 

német udvari kultúra átalakulását éppen az 1730-as évekre teszi,1312 amikortól a bécsi 

sajtóban is érzékelhető egy lassú átalakulási folyamat kezdete. A Wienerisches Diariumban 

az idő előre haladtával fokozatosan (az 1730-a évektől) a bécsi hírek mellett egyre nagyobb 

figyelmet kaptak a monarchia más városaiból érkező információk, ahogy a magyarországi 

hírek esetében is fokozatosan egyre több lett az adott városokból érkező híradás, mint az 

arisztokratákról szóló. A sajtó szakszerűsödésével, politizálódásával párhuzamosan az 

udvari élet kevésbé fontos vagy látványos eseményei egyre kisebb hírértékkel kezdtek bírni. 

Nemcsak a háborús évekkel magyarázható az udvari életről terjedő hírek ritkulása, 

rövidülése, hanem a kulturális változásokkal, a felvilágosodás terjedésével, a ceremoniális 

rítusok mögöttes jelentéstartalmainak egyfajta kiüresedésével, amelynek hatására 1755-től 
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az udvari híradások újabb tendenciális csökkenését figyelhetjük meg. A hétéves háború 

végétől ugyan újból emelkedni kezdett az udvari hírek száma, ekkor hívják életre a Szent 

István Rendet és kerül sor József főherceg római királlyá koronázására, azonban Lotaringiai 

Ferenc 1765-ös innsbrucki halálával a bécsi barokk udvar is sírba szállt. 
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Konklúzió 
 

A bevezetőben idéztük Mária Terézia gondolatait, amelyek szerint apjának 

(elődeihez képest egyedülálló módon) a finom kormányzati módszerekkel sikerült a 

magyarok (magyar rendek) Bécs iránti lojalitását megnyernie. Gróf Pálffy Miklós kancellár 

emlékiratában Mária Terézia kormányzatáról a következőképp fogalmaz: „Felséged már 

eddig is sokat tett a hazáért, a magyart minden hivatalban egyenlővé tette többi 

alattvalójával. Különösen fontos a katonaság emelése. De mindennél előbbre való a bizalom 

megszerzése és megtartása.”1313 A szatmári béke utáni öt évtizedben a Habsburgok és a 

magyar rendek kapcsolata jelentős javulást mutatott, ami látványosan tükröződött a magyar 

főrendek bécsi integrációjában is. Sőt, a hivatali vagy diplomáciai feladatok „kiosztásában” 

is megmutatkozott: Hadik András elnyerte az Udvari Haditanácsi elnöki tisztségét, 

Batthyány Károly a trónörökös nevelője lett, Erdődy László Ádám varsói, Esterházy Pál 

Antal nápolyi, Esterházy Miklós drezdai, majd pétervári követi megbízást kapott (hogy csak 

néhány példát említsünk). 

A magyar főnemesség 1711 és 1765 közötti bécsi jelenléte és reprezentációja igen 

sokszínű és mozaikszerűen kirajzolódó képet mutat számunkra. Miként összegezhetnék 

mégis az integráció folyamatának fontosabb jellemzőit? A magyar főnemesség udvari 

integrációja egyszerre szolgálta a Habsburg uralkodók és a magyar főrendek érdekeit: az 

előbbiét azért, mert az erős hatalmi pozícióval bíró mágnások lojalitásának elnyerése és 

megtartása fontos politikai feladatot jelentett, amelynek kézenfekvő eszköze volt az udvari 

titulusok és kitüntetések adományozása. A főnemesség pedig szintén motivált volt az 

uralkodó kegyének elnyerésében és a befolyásos udvari arisztokratákkal való jó viszony 

kialakításában, amelynek érdekében szívesen töltött egyre több időt a folyamatosan fejlődő 

rezidenciavárosban. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a magyar arisztokraták udvari 

integrációja nem az eliasi domesztikáció elmélet szerint zajlott. Tehát a főnemesek nagy 

része nem úgy integrálódott az udvarba, hogy a birtokközpontjától teljesen elszakadt volna. 

A 18. századi magyarországi kastélyépítészet, valamint a csillagkeresztes hölgyek halálozási 

helyszínei is ezt bizonyítják. Mint láthattuk a magyar csillagkeresztesek többsége férjük 

birtokközpontján és nem Bécsben hunyt el. Vagy az udvarba egyik legjobban integrálódott 

magyar főnemes, Esterházy „Fényes” Miklós itineráriumából tudjuk, hogy testőrkapitányi 

kötelezettségei ellenére igen sok időt töltött észak-nyugat magyarországi kastélyaiban 
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(Eszeterházán, Süttörön).1314 A magyar arisztokrácia szempontjából a domesztikáció a 

„megszelidítés” értelmében is tévesnek bizonyul, gondoljunk csak arra, hogy az 1764–1765-

ös országgyűlésen a kormányzat politikájával szembeni legfőbb ellenzéket olyan kiváló 

udvari kapcsolatokkal bíró főrendek alkották mint a Batthyány-fivérek (Lajos és Károly) 

vagy Barkóczy érsek. 

Helytállónak tűnik az a széles körben elterjedt nézet, amely szerint a magyar 

arisztokraták aktívabb udvari jelenléte VI. Károly uralkodása alatt vette kezdetét, és a 

folyamat Mária Terézia regnálása alatt még inkább kibontakozott. A magyar főurak bécsi 

tartózkodásában a következő (érdek)szempontok játszottak szerepet: udvari-kormányzati 

kapcsolatok kiépítése, az uralkodói döntéshozásban való befolyás szerzése, karrier reménye, 

az adott arisztokrata személyes és családi hatalmának kifejezésre juttatása, esetleg iskolai 

és/vagy udvari műveltség megszerzése, valamint a nagyvárosi élet biztosította kulturális és 

szórakozási lehetőségek. További érdekes kérdés lenne, hogy a főurak vagyongyarapodását, 

birtokszerzését előnyösen befolyásolta-e az aktív udvari jelenlét. 

A főnemesi integráció különböző színtereken zajlott. Voltak, akik fiatalon, 

tanulmányaikat folytatva érkeztek a császárvárosba és kerültek kapcsolatba az udvarral, 

közülük a többség később inkább magyarországi karriert futott be, de voltak (mint például 

Erdődy László Ádám vagy Zichy Ferenc), akik későbbi is aktív szerepet játszottak az 

udvarban. Mária Terézia uralkodása alatt a császárvárosi nemesi oktatás a fénykorát élte: a 

Theresianum, a Savoyai Akadémia és a Löwenburg Konviktus kiváló lehetőséget jelentettek 

a feltörekvő arisztokrata családok (Balassa, Festetics, Niczky) fiai számára, ugyanis ezen 

intézményekben nemcsak nemesi műveltséget szerezhettek és rangjuknak megfelelő 

körülmények között tanulhattak, hanem modern szakismeretek birtokába is juthattak. A 

nemesi akadémiák diákjai között pedig szép számban találhatunk magyar főnemeseket, 

akiknek bécsi tanulmányait a különféle ösztöndíjak is elősegítették. Fontos megjegyeznünk, 

hogy az udvari karrier szempontjából az egyik legfontosabb oktatási gyakorlatnak a 

Kavalierstour számított, amelyen résztvevő ifjú arisztokraták (Esterházyak, Pálffyak) olyan 

műveltségre és tapasztalatra (udvarismeretre) tehettek szert, amelyet később eredménnyel 

tudtak a császárvárosban kamatoztatni. 

A Habsburg fővárosban a hivatalnoki karrier is kecsegtető volt egyes arisztokraták 

számára, aminek elsődleges célállomásának a Magyar és az Erdélyi Udvari Kancellária 

számított. Batthyány Lajos, Pálffy Miklós vagy Esterházy Ferenc (hogy csak a 
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legnevesebbeket említsük) igen látványos hivatalnoki karriert futott be, udvari tekintélyüket, 

elismertségüket nemcsak titulusaik tükrözték, hanem a császárvárosi ceremoniális életben 

elfoglalt pozíciójuk is. A főpapi és a katonai életpálya szempontjából is fontos állomás 

lehetett a császárváros. Számos magyar főpap misézett rendszeresen ünnepélyes udvari 

eseményeken, ami későbbi karrierjükre is előnyös hatást gyakorolt (amint ezt a kalocsai és 

az esztergomi érsekek esetében is megfigyelhettük). Többek között Erdődy László Ádám, 

és öccse, Gábor Antal, mindkét Esterházy Imre, Nádasdy László vagy Barkóczy Ferenc igen 

aktív szereplői voltak az udvar ceremoniális és liturgikus életének, amelynek pozitív hatása 

hivatali pályafutásukon, fiatalon megszerzett kitüntetéseiken és udvari befolyásszerzésükön 

is megmutatkozott. A katonaság szerepkörének és presztízsének felértékelődésével 

párhuzamosan a magyar katonatisztek is egyre gyakrabban tartózkodtak a fővárosban és 

kapcsolódtak be az udvari reprezentációba. Hadik András és Nádasdy Ferenc korszakunk 

két legemblematikusabb magyar katonatisztje, akiknek a megbecsültségét nemcsak a 

rendfokozatuk mutatja, hanem az igen komoly presztízsértékkel járó Mária Terézia Rend 

nagykeresztjének elnyerése is. Mellettük a bécsi nyilvánosság számára jól ismert volt 

(többek között) Esterházy József, Forgách Ferenc, Koháry András vagy Pálffy Károly 

katonatisztek neve is. 

A bécsi integráció kézenfekvő lehetőségét jelentette továbbá, ha valakinek sikerült 

udvari alkalmazásba állnia, korszakunkban a testőrök nélkül rövidebb, vagy hosszabb ideig 

36 magyar személy volt a Habsburg udvartartás alkalmazottja. A többség inkább fiatalon, 

udvarhölgyként vagy kamarásként szolgált, de mint láthattuk, többeknek sikerült a 

főudvarmesteri vagy a főudvarmesternői pozíciókat is elérniük. Batthyány Károly 

személyének jelentőségét külön hangsúlyoznunk kell, aki a trónörökös nevelőjeként 

nemcsak reprezentációs feladatkörrel rendelkezett, hanem komoly politikai befolyással is 

bírt. A magyar rendek császárvárosi integrációjának és reprezentációjának kulcsintézményét 

jelentette a Bécsi Magyar Nemesi Testőrség, amely az udvari és a katonai karrier sajátos 

metszéspontján helyezkedett el. A testőrség nemcsak a fiatal köznemesek számára biztosított 

kívánatos pozíciókat, hanem – magasabb tiszti rendfokozatai miatt – a főnemesek számára 

is, a kapitányi cím pedig különösen vonzó, tekintélyes tisztségnek számított. A testőrség a 

Magyar Királyság udvari reprezentációjában igen jelentős szerepet játszott, általa az egész 

ország szimbolikusan képviseltette magát a császárvárosban, ugyanis a 120 fős alakulatba 

minden vármegye küldött gárdistákat. 

Az integráció fontos szimbolikus eszközét jelentették a kamarási és titkos tanácsosi 

címek, valamint a különböző lovag- és érdemrendekbe (az Arangyapjas, a Mária Terézia és 
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Szent István Rendbe, valamint a Csillagkeresztes Rendbe) való felvételek, amelyek 

segítségével az uralkodók sikerrel tudták megszerezni a Habsburg Monarchia vezető rétege 

és a meghatározó főnemesi családok lojalitását, illetve ezen kör tagjait a nagyobb ünnepeken 

személyesen is Bécsbe hívni. A magyar főrendek pedig – mint láthattuk – szép számban 

részesültek ezen titulusokból és kitüntetésekből. A Magyar Királyság reprezentációját 

jelentősen növelte a Szent István Rend életre hívása, amelynek tagjai között fő helyen 

szerepeltek magyar arisztokraták. Mint láthattuk, a különböző udvari ünnepségeken és 

mulatságokon folyamatosan lehetett találkozni magyar főnemesek nevével, sőt bizonyos 

ceremóniákon (például az uralkodói születés- és névnapi ünnepségeken) nemcsak egyes 

személyek jelenlétét lehet megfigyelni, hanem az ország kollektív reprezentációját is. Fontos 

hangsúlyozni, hogy a magyar arisztokraták udvari jelenléte, tekintélye nemcsak a 

császárvárosban élők számára vált ismertté, hanem a Wienerisches Diarium és más 

periodikák révén a róluk szóló hírek a Habsburg Monarchia minden részére, sőt még az 

európai uralkodói udvarokba is eljutottak. 

Vizsgált korszakunkban az udvari integráció ütemének a felgyorsulását figyelhetjük 

meg, amely egyszerre magyarázható az udvar kezdeményező politikájával és a magyar 

arisztokrácia együttműködésével. Az integráció erősödésével kapcsolatban hadd idézzünk 

fel néhány adatot, míg 1711 és 1740 között a magyar főnemesek közül 51 kamarást, 33 titkos 

tanácsost és 2 aranygyapjas lovagot neveztek ki, addig 1740 és 1765 között 143 kamarást, 

74 titkos tanácsot és 8 aranygyapjas lovagot. Hasonló tendenciát tükröz az udvari 

szánkózásokon résztvevő magyar főúri családok aránya is, míg az első periódusban csak 5 

família tagjainak a részvételét figyelhetjük meg, addig a második periódusban 12 

arisztokrata családét. Vagy a korabeli naplók, útleírások és követjelentések tanulmányozása 

alapján is hasonló következtetésre juthatunk, míg VI. Károly udvara kapcsán csak elvétve 

emlékeznek meg a források a magyar főrendek jelenlétéről, addig Mária Terézia udvarának 

meghatározó szereplői lettek a magyar arisztokraták. A magyar főnemesség udvari 

jelenlétének és megbecsültségének a növekedése egyértelmű összefüggésben állt a magyar 

rendek politikai-hatalmi súlyának 1740 után bekövetkezett megerősödésével. 

A VI. Károly, valamint Mária Terézia és I. Ferenc uralkodása alatti bécsi udvari 

kultúrát és társadalmat részletesen, és több szempontból vizsgálva, úgy vélem, hogy 

biztonsággal megállapíthatjuk: a vezető magyar arisztokraták – tekintélyük, vagyonuk és 

befolyásuk alapján – a Habsburg Monarchia főnemesi elitjéhez tartoztak. Itt kiváltképp a 

következő személyekre gondolunk: Batthyány Károlyra és Lajosra, Bethlen Gáborra, 

Czobor Márkra és Józsefre, Csáky Imrére, Draskovich Jánosra, Erdődy Ádám Lászlóra, 
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Györgyre és Gábor Antalra, (herceg) Esterházy Pál Antalra és Miklósra, (gróf) Esterházy 

Miklósra és Ferencre, Nádasdy Ferencre, Pálffy Lipótra, Miklósra és (az utóbbi fiára) 

Károlyra, vagy Serényi Károly Antalra, de mellettük még számos főurat említhettünk volna. 

A hölgyek közül érdemes Batthyány Antónia, Czobor Mária Antónia, Erdődy Jozefa vagy 

Esterházy Terézia nevét megjegyezni, hogy a nem magyar születésű feleségeket ne is 

említsük. 

Rövid összegzésünkből is kitűnik, hogy a Bécsben palotával rendelkező négy magyar 

főnemesi család: a Batthyány, Erdődy, Esterházy és a Pálffy igen fontos szerepet játszott a 

18. századi bécsi udvarban, ami nemcsak a magyar főrendekkel való összehasonlításban, 

hanem a Kinskykkel, a Khevenhüllerekkel, a Liechtensteinekkel, a Schwarzenbergekkel, 

vagy a Trautsonokkal való összevetésben is helytállónak tűnik (gondoljunk csak az 

udvartartásban betöltött tisztségekre, az Arangyapjas vagy a Csillagkeresztes Rendbe való 

felvételi arányokra, vagy a kamarási és titkos tanácsosi kinevezések életkorára). A magyar 

főrendi famíliák közül a Felvidéken és Nyugat- Magyarországon birtokokkal rendelkezők 

integrálódtak a legjobban a császári udvarba, ami a földrajzi közelséggel és a több 

generációra visszanyúló Habsburg-pártisággal magyarázható, de a Szent Korona 

országainak egész területéről érkeztek rövidebb vagy hosszabb időre Bécsbe főnemesek. Az 

erdélyi arisztokraták ugyan sokkal kevésbé törekedtek a Habsburg fővárosba való 

integrációra, azonban Bethlen Gábor személyében még közöttük is találunk kiemelkedő 

udvari karriert befutott főnemest.  

Az integráció folyamatában pedig –  mint láthattuk  –  nemcsak a titulusok vagy a 

bécsi tisztségek játszottak meghatározó szerepet, hanem a nemzetközi arisztokrácia tagjaival 

kötött házasságok is, amely „szövetségépítő stratégiával” a befolyásos magyar főrendi 

családok is szívesen éltek. Gondoljunk csak (többek között) a Batthyány–Kinsky, a Bethlen–

Khevenhüller, az Esterházy–Althann, a Nádasdy–Lamberg vagy a Pálffy–Starhemberg 

házasságokra. A régebbi szakirodalomban bevett nézetnek számított, hogy ezen házasságok 

a magyar főnemesség „elnemzetietlenedését” és anyanyelvük feladását vonták maguk után. 

Ez a probléma további vizsgálat tárgyát képezhetné, azonban ezzel kapcsolatban hadd 

idézzük Péczeli József Hadik Andrásról (akinek gróf Francziska von Lichnowsky volt a 

felesége) írt sorait: „Sok egyéb Virtusai között örök dítséretet nyert magának azzal az egész 

Haza előtt, hogy a’ leg-nagyobb Társaságokban is, a’ hol minden külső Országi Követek 
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jelen vóltak, ha ollyan személyt látott, a’ ki-tudott Magyarúl, más nyelven soha sem szóllt 

hozzá, hanem anyai nyelvén.”1315 

Érdemes megjegyezni, hogy a magyar főméltóság-viselők közül nem mindenki volt 

aktívan jelen a bécsi udvarban (vagy legalábbis nem tudunk róla), hanem csak 

meghatározott, ceremoniális alkalmakkor utazott a császárvárosba. Ilyennek tűnik 

számunkra Grassalkovich Antal is, ami azt mutatja, hogy a kormányzat bizalmát és 

támogatását a személyes császárvárosi jelenlét nélkül is el lehetett nyerni. Azt is be kell 

látnunk, hogy az általunk vizsgált források alapján elsősorban a reprezentációs udvari 

jelenlétről kaphattunk képet, amelyből több olyan főnemes is kimaradt (vagy marginális 

helyre került) – mint Festetics Pál vagy Niczky Kristóf –, akikről pedig tudjuk, hogy Bécsben 

éltek (de mindkét főnemes karrierje és befolyása I. Ferenc császár halála után emelkedett 

igazán magasra). 

Az 1765 utáni korszakról úgy véljük, hogy nem a magyar arisztokraták bécsi 

kapcsolatai szempontjából jelenti egy új éra kezdetét – sőt Kazinczy korára a fővárosi 

magyar integráció még tovább erősödött1316 –, hanem az udvari társadalom és reprezentáció 

világában következtek be fontos változások. A Francia Királyság esetében a kulturális 

változás egyértelműen lemérhető volt, ugyanis Versailles jelentőségét fokozatosan Párizs 

vette át, tehát az udvar vonzerejét, központi szerepét elveszítette a különálló fővárossal 

szemben. Bizonyos szempontból hasonló folyamat vette kezdetét Bécsben is, ahol azonban 

az udvar és a város sokkal szorosabb szimbiózisban állt egymással. A Habsburg uralkodók 

ugyan politikai súlyukat nem veszítették el, az udvar megmaradt a kormányzati döntéshozás 

színhelyének, azonban a 18. század utolsó harmadában a hagyományos uralkodói 

reprezentáció jelentősége nagy mértékben csökkent, valamint a szórakozási és kulturális 

lehetőségek szempontjából a nagyváros nyújtotta miliő (az udvarral szemben) sokkal inkább 

felértékelődött. 

A nemesség szerepkörének, értékrendjének vagy önértelmezésének lassú 

megváltozásában (megváltoztatásában), a bécsi nemesi akadémiák fontos szerepet 

játszottak, amelyek tanárai és prefektusai növendékeik felé mind azt kommunikálták, hogy 

az uralkodónak és az államnak elvárásaik vannak velük szemben. „Miként mi mindannyian 

egy nagy társadalomban élünk, amelyet államnak neveznek, így noha ebben az államban 

mindenki számára kötelesség a hazaszeretet, de a nemes számára kiváltképpen, mert ő maga 

a születésétől fogva különleges tagja a hazának, amely őt polgárai közül a legelső rangra és 

                                                 
1315 Péczeli, 1790, 5. 
1316 Fábri, 2009, 41. 
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a fejedelem melletti helyre állítja.”1317 A mentalitástörténeti változás nemcsak a nemesi 

akadémiák programjában, az államtudós tanárok értekezéseiben vagy a főúri diákok 

beszédeiben érhető tetten, hanem a magyar (fő)nemesség politikai és közéleti szerepének 

fokozatos változásában is. A „felvilágosult rendiség”1318 vezéregyéniségei, vezető 

gondolkodói nagy arányban a Bécsben művelődött (fő)nemesek köréből kerültek ki. A 18. 

század két, talán legemblematikusabb magyar államférfija, gróf Festetics György és gróf 

Széchényi Ferenc (1754–1820) – akik a közügyekkel és a széleskörű kultúramecenatúrával 

egyaránt foglalkoztak – a Theresianum egykori növendékei voltak.1319 A hagyományos 

udvari nemességképet az államférfi ideálja kezdte felváltani, ami sokaknál nem csak 

retorikai fordulat volt. Az új értékrend recepciója pedig a magyar eszme- és 

irodalomtörténettől a politikai gyakorlat számos területén jól vizsgálható. Ezzel 

kapcsolatban hadd idézzük báró Orczy Lőrinc (1718–1789) 1756-ban kelt versének sorait, 

amelyekben szépen tükröződik az udvar- és társadalomkép gyökeres változása: 

 

„Sok hasznos polgárból álló díszes község! 

Kit betsűl Bölts, meg vét udvari Nemesség, 

Ó szegény paraszt nép! múljon boszszúságod, 

Hallgasd, meg mutatom a' te méltóságod.”1320 

 

A jövőre nézve kutatás folytatását két irányvonal mentén tartjuk elképzelhetőnek: 

vagy biografikus módszerrel vizsgálat alá vonni egy-egy főnemes (vagy egy-egy főnemesi 

család több generációjának) udvari integrációját, tehát egyfajta „alulnézetből” végigkövetni 

a császárvárosi kapcsolat- és karrierépítés folyamatát, vagy – inkább a 18. század második 

felére koncentrálva – elemezni a Bécsben aktívan jelen lévő főnemesek kultúrtranszfer 

szerepét. 

 

  

                                                 
1317 „Da wir alle in einer grossen Gesellschaft leben, welche der Staat heißt, so ist zwar für jedermann in 

diesem Staate die Vaterlandsliebe Pflicht; für den Edelmann aber ganz vorzüglich, weil er ein vorzügliches 

Glied des Vaterlandes aus seiner Geburt selbst ist, welche ihn in den vordersten Rang seiner Bürger, und auf 

die nächsten Plätze an den Landesfürsten stellet.” Vorschriften, 1780, 61. 
1318 A felvilágosult rendiségről lásd bővebben: Kosáry, 1976, 699–710.; Szijártó, 2012. 
1319 Festetics és Széchényi életéről és tevékenységéről lásd: Fraknói, 2002 és Kurucz, 2013. 
1320 Orczy, 1787. 
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Függelék 
1. Magyar udvari alkalmazottak1322 

 

Név Beosztás Hivatali hely Szolgálati idő 

Abaffy Amadé második őrmester magyar testőrgárda 

(Főudvm. Hiv.) 

1760–1763 

Bagossy Péter második őrmester magyar testőrgárda 

(Főudvm. Hiv.) 

1760–1768 

gr. Balassa József kamarás József főherceg 

udvarában 

1754–1755 

Balogh István  második őrmester magyar testőrgárda 

(Főudvm. Hiv.) 

1763–1771 

gr. Batthyány Ádám 

Kajetán 

nemesi apród császári 

Főistállómesteri Hiv. 

1725–1727 

gr. Batthány Ádám kamarás József főherceg 

udvarában 

1751–1753 

gr. (majd hg.) 

Batthány Károly 

főudvarmester József főherceg 

udvarában 

1749–1763 

  nevelő Károly és Lipót 

főhercegek udvarában 

1752–1760 

gr. Batthyány Tódor kamarás József főherceg 

udvarában 

1754–1757 

gr. Bethlen Sándor második őrmester magyar testőrgárda 

(Főudvm. Hiv.) 

1764–1770 

gr. Czobor Mária 

Antónia 

udvarhölgy Erzsébet Krisztina 

udvarában 

1728–1731 

  kamarás 

kisasszony 

Erzsébet Krisztina 

udvarában 

1731 

gr. Csáky Anna 

Franciska 

udvarhölgy Erzsébet Krisztina 

udvarában 

1721–1723 

gr. Csáky Ferenc nemesi apród császári 

Főistállómesteri Hiv. 

1718–1723 

gr. Erdődy Jozefa udvarhölgy Vilma Amália 

udvarában 

1723–1726 

  kamarás 

kisasszony 

Vilma Amália 

udvarában 

1727–1740 

gr. Erdődy János testőr alhadnagy magyar testőrgárda 

(Főudvm. Hiv.) 

1760–1763 

gr. Erdődy Jozefa udvarhölgy Mária Terézia 

udvarában 

1764–1765 

gr. Erdődy Terézia kamarás 

kisasszony 

Izabella udvarában 1762 

  kamarás 

kisasszony 

Mária Terézia 

udvarában 

1762–1763 

                                                 
1322 Az udvarban szolgálatot teljesítő személyek listája az udvari kalendáriumok és sematizmusok adatain 

alapul.  A neveket magyarul írtam át. Az 1765. év a vizsgálati záró dátum, amely nem feltétlenül azonos a 

szolgálat tényleges befejeztével (egyedül a testőröknél szerepelnek 1765 utáni adatok). Hofkalender, 1714–

1725.; 1745–1765.; Staatskalender, 1720., 1730–1741. 
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  udvarhölgy Mária Terézia 

udvarában 

1762 

  udvarhölgy Jozefa udvarában 1765 

gr. Erdődyné (sz. 

Batthány) Antónia 

főudvarmesternő Mária Erzsébet 

udvarában 

1760 

  főudvarmesternő Izabella udvarában 1761–1763 

hg. Esterházyné (szül. 

Marchesin von Desana 

und Rodi) Anna 

Margit 

főudvarmesternő Vilma Amália 

udvarában 

1727–1740 

gr. Esterházy Eleonóra udvarhölgy Vilma Amália 

udvarában 

1715 

gr. Esterházy 

Franciska 

udvarhölgy Vilma Amália 

udvarában 

1721 

gr. Esterházy Jozefa udvarhölgy Erzsébet Krisztina 

udvarában 

1733 

gr. Esterházy Mária 

Antónia 

udvarhölgy Mária Terézia 

udvarában 

1741–1743 

gr. Esterházy Miklós testőr kapitány magyar testőrgárda 

(Főudvm. Hiv.) 

1762–1764 

hg. Esterházy Miklós testőr kapitány magyar testőrgárda 

(Főudvm. Hiv.) 

1764–1787 

gr. Esterházy Terézia udvarhölgy Erzsébet Krisztina 

udvarában 

1721–1725 

  kamarás 

kisasszony 

Erzsébet Krisztina 

udvarában 

1726–1730 

Farkas László második őrmester magyar testőrgárda 

(Főudvm. Hiv.) 

1760–1766 

Finta József első 

testőrőrmester 

magyar testőrgárda 

(Főudvm. Hiv.) 

1760–1768 

Gombos Inre első 

testőrőrmester 

magyar testőrgárda 

(Főudvm. Hiv.) 

1760–1767 

Gyárfás Mátyás inas főhercegi udvarokban 1753–1765 

  magyar herold császári 

főudvarmesteri hiv. 

1760–1766 

Huszty Sándor második őrmester magyar testőrgárda 

(Főudvm. Hiv.) 

1760–1761 

Járny Pál második őrmester magyar testőrgárda 

(Főudvm. Hiv.) 

1761–1763 

gr. Keglevich József 

Lipót 

nemesi apród császári 

Főistállómesteri Hiv. 

1720–1728 

gr. Keglevich Terézia udvarhölgy Vilma Amália 

udvarában 

1722 

Képíró–Csengeri 

Sámuel 

második őrmester magyar testőrgárda 

(Főudvm. Hiv.) 

1763–1768 

gr. Kéry Ádám nemesi apród császári 

Főistállómesteri Hiv. 

1715–1720 

Kollár Ádám könyvtári írnok császári 

Főudvarmesteri Hiv. 

1745 
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  könyvtárőr császári 

Főudvarmesteri Hiv. 

1750–1765 

gr. Kollonich Károly testőralhadnagy magyar testőrgárda 

(Főudvm. Hiv.) 

1763–1767 

gr. Kollonich Katalin udvarhölgy Erzsébet Krisztina 

udvarában 

1721–1722 

gr. Mikes Ferenc nemesi apród császári 

Főistállómesteri Hiv. 

1716–1720 

gr. Nádasdy Terézia udvarhölgy Mária Terézia 

udvarában 

1755–1756 

gr. Nádasdy Pál kamarás és udvari 

gavallér 

Vilma Amália 

udvarában 

1715–1721 

Nagy Mihály inas Mária Terézia 

udvarában 

1750–1751; 1760–

1765 

  inas Károly főherceg 

udvarában 

1752–1759 

  inas Izabella udvarában 1761–1763 

  inas Jozefa udvarában 1765 

Nagyné (sz. Germain) 

Mária Anna 

cseléd Mária Terézia 

udvarában 

1754–1757 

  komorna Mária Terézia 

udvarában 

1757–1760 

  komorna Izabella udvarában 1761–1763 

  komorna Jozefaudvarában 1765 

Niczky Ignác első 

testőrőrmester 

magyar testőrgárda 

(Főudvm. Hiv.) 

1760–1765 

gr. Pálffy János testőr alkapitány magyar testőrgárda 

(Főudvm. Hiv.) 

1760–1784 

gr. Pálffy Károly kamarás József főherceg 

udvarában 

1764–1765 

gr. Pálffy Lipót kapitány magyar testőrgárda 

(Főudvm. Hiv.) 

1760–1762 

gr. Pálffy Mária Anna udvarhölgy Eleonóra császárné 

udvarában 

1716–1717 

gr. Rhédey János  testőr hadnagy magyar testőrgárda 

(Főudvm. Hiv.) 

1760–1767 

gr. Pálffy Miklós főistállómester Eleonóra császárné 

udvarában 

1715 

Schuszták János–

Mihály 

második őrmester magyar testőrgárda 

(Főudvm. Hiv.) 

1760–1786 

gr. Serényi Amandus nemesi apród császári 

Főistállómesteri Hiv. 

1734–1737 

gr. Serényi Károly 

Antal 

főudvarmester Mária Magdolna fhg. 

udvarában 

1731–1738 

gr. Serényi Jozefa udvarhölgy császárné udvarában 1718–1720 

Strózsay Mátyás második őrmester magyar testőrgárda 

(Főudvm. Hiv.) 

1760–1767 

br. Viczay Jób 

Keresztély 

nemesi apród Eleonóraudvarában 1716–1719 
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2. A Főudvarmesteri Hivatal 1711 és 1765 között házassági szerződéseinek magyar 

vonatkozásai (a szerződés keltével)1323 

 

Menyasszony Vőlegegény Szerződés kelte 

gr. Pálffy Mária Anna gr. Franz Karl von 

Przehorosowsky, 

1711. 06. 20. 

gr. Esterházy Anna 

Eleonóra 

gr. Pálffy János 1715. 05. 11. 

gr. Batthyány Antónia gr. Erdődy Miklós 1716. 04. 21. 

gr. Theresia von Kinsky gr. Batthyány Lajos Ernő 1717. 05. 16. 

gr. Pálffy Mária Antónia gr. Josef Anton von 

Weissenwolff 

1717. 08. 10. 

gr. Maria Margaretha von 

Stubenberg 

gr. Pálffy Pál Károly 1718. 11. 22. 

gr. Serényi Jozefa gr. Michael Ferdinnd von 

Althann 

1720. 04. 07. 

gr. Esterházy Jozefa 

Franciska 

gr. Michael Anton von 

Althann 

1721. 10. 21. 

gr. Keglevich Mária 

Terézia 

gr. Karl Josef von Limburg-

Styrum 

1722. 02. 21. 

gr. Csáky Anna Franciska gr. Illésházy József 1723. 04. 24. 

gr. Christine von Salm gr. Balassa József 1725. 04. 19. 

gr. Maria Josefa von 

Schlick 

gr. Pálffy Miklós 1726. 04. 29. 

gr. Esterházy Terézia gr. Ferdinand Karl von 

Aspremont Lynden 

1730. 01. 01. 

gr. Czobor Antónia hg. Franz Folch de Cardona 1731. 04. 22. 

gr. Maria Anna von 

Althann 

gr. Pálffy Miklós 1733. 01. 11. 

gr. Esterházy Mária Jozefa gr. Franz Anton von 

Lamberg 

1733. 10. 07. 

gr. Pálffy Terézia gr. Karl von Cobenzl 1734. 11. 22. 

gr. Erdődy Jozefa gr. Erdődy Antal 1737. 02. 03. 

gr. Maria Elisabeth von 

Weissenwolf 

gr. Esterházy Miklós 1737. 03. 03 

gr. Maria Josefa von 

Waldstein 

gr. Pálffy Lipót 1739. 01. 20. 

gr. Esterházy Antónia gr. Wenzel Josef von Paar 1743. 04. 16. 

gr. Josefa von Starhemberg gr. Pálffy Károly 1749. 10. 08. 

gr. Nádasdy Mária Anna 

Terézia 

gr. Franz Anton von 

Lamberg 

1756. 11. 07. 

gr. Gabriele von Colloredo gr. Pálffy János 1762. 01. 24. 

gr. Theresia von Daun gr. Pálffy Lipót 1762. 07. 08. 

gr. Erdődy Terézia gr. Esterházy Antal 1763. 01. 06. 

 

                                                 
1323 ÖStA HHStA OMeA SR Kt. 10–18.. és a hozzátartozó levéltári segédlet lRegister, AB XII/3, alt 305. 

alapján. 
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3. Kamarási kinevezések 1711 és 1765 között 

Évszám Személy Valóságos, 

vagy 

címzetes 

Forrás Megjegyzés 

VI/III. 

Károly 

uralkodása 

alatt 

avatottak 

    

1712. 05. 22. gr. Czobor 

(Márk) 

? Schematismus 

(1722) 

 

1712. 05. 22. gr. Draskovich 

János 

? Schematismus 

(1722) 

 

1712. 05. 22. gr. Kéry János ? Schematismus 

(1722) 

 

1712. 05. 22. gr. Zichy Péter ? Schematismus 

(1722) 

 

1712. 05. 22. gr. Batthyány 

Ferenc 

? Hofkalender 

(1720) 

 

1714. 10. 18. gr. Erdődy 

György 

? Schematismus 

(1723); WD. 

1714. 10. 23. 

 

1714. 10. 18. gr. Esterházy 

József 

? Schematismus 

(1723) 

 

1714. 10. 18. gr. Pálffy 

János 

? WD. 1714. 10. 

23. 

 

1714. 10. 18. gr. Pethő 

Mihály József 

? Schematismus 

(1723) 

 

1714. 10. 18. gr. Serényi 

Károly 

? Schematismus 

(1723); WD. 

1714. 10. 23. 

 

1714. 10. 18. gr. Zichy Imre ? Schematismus 

(1723); WD. 

1714. 10. 23. 

 

1716. 04. 15. gr. Batthyány 

Lajos 

? Schematismus 

(1723) 

 

1716. 04. 15. gr. Esterházy 

Ferenc 

? Schematismus 

(1723) 

 

1723 gr. Czobor 

János Lajos 

? Kämmererindex 

1723–1785 

 

1723. 09. gr. Batthyány 

Károly 

? Schematismus 

(1726) 

WD. 1723. 10. 23.: 

1723. 10. 23. 

1723. 09. gr. Csáky 

Péter 

? Schematismus 

(1726) 

WD. 1723. 10. 23.: 

1723. 10. 23. 

1723. 09. gr. Draskovich 

Lipót 

? Kämmererindex 

1723–1785; 

Schematismus 

(1726) 

WD. 1723. 10. 23.: 

1723. 10. 23. 
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1723. 09. gr. Erdődy 

László 

? Schematismus 

(1726) 

WD. 1723. 10. 23.: 

1723. 10. 23. 

1723. 09. gr. Esterházy 

György 

? Schematismus 

(1726) 

WD. 1723. 10. 23.: 

1723. 10. 23. 

1723. 09. gr. Forgách 

János 

? Schematismus 

(1726) 

WD. 1723. 10. 23.: 

1723. 10. 23. 

1723. 09. gr. Illésházy 

József 

? Schematismus 

(1726) 

WD. 1723. 10. 23.: 

1723. 10. 23. 

1723. 09. gr. Nádasdy 

Lipót 

? Schematismus 

(1726) 

WD 1714. 03. 23. 

1723. 09. gr. Pálffy 

Ferenc 

? Schematismus 

(1726) 

WD. 1723. 10. 23.: 

1723. 10. 23. 

1723. 09. gr. Pálffy 

Károly 

? Schematismus 

(1726) 

WD. 1723. 10. 23.: 

1723. 10. 23. 

1723. 09. gr. Zichy 

Károly 

? Schematismus 

(1726) 

WD. 1723. 10. 23.: 

1723. 10. 23. 

1723 gr. Pálffy 

Miklós 

? Schematismus 

(1728) 

 

1728 gr. Esterházy 

Ferenc 

? Kämmererindex 

1723–1785 

 

1729. 04. 12. gr. Pálffy 

Miklós 

? Schematismus 

(1729); WD. 

1729. 04. 13. 

 

1729–1732 gr. Bánffy 

György 

? Schematismus 

(1732) 

 

1729–1732 gr. Bethlen 

Ádám 

? Schematismus 

(1732) 

 

1729–1732 gr. Csáky 

Zsigmond 

? Schematismus 

(1732) 

 

1729–1732 gr. Halla 

(Haller?) János 

? Schematismus 

(1732) 

 

1729–1732 br. Kemény 

Lajos 

? Schematismus 

(1732) 

 

1729–1732 gr. Kornis 

István 

? Schematismus 

(1732) 

 

1730 gr. Esterházy 

Miklós 

? Kämmerer–

Almanach 

Kämmererindex 

1723–1785: hercegi 

ranggal szerepel 

1732 gr. Gyulay 

István 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1732. 09. 10. gr. Pálffy 

Miklós 

? Schematismus 

(1734) 

 

1735 gr. Czobor 

József 

? Kämmerer–

Almanach 

Schematismus 

(1739): 1736. 02. 12. 

1736. 02. 12. gr. Balassa Pál ? Schematismus 

(1739) 
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1736. 02. 12. gr. Batthyány 

Ádám 

? Schematismus 

(1739) 

 

1736. 02. 12. hg. Esterházy 

Pál Antal 

? Schematismus 

(1739) 

 

1736. 02. 12. gr. Esterházy 

József 

? Kämmerer–

Almanach; 

Schematismus 

(1739); 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1736. 02. 12. gr. Erdődy 

Lajos 

? Schematismus 

(1739) 

 

1736. 02. 12. gr. Gyulaffy 

Lajos 

? Schematismus 

(1739) 

 

1736. 02. 12. gr. Gyulay 

István 

? Schematismus 

(1739) 

 

1736. 02. 12. gr. Koháry 

András 

? Schematismus 

(1739) 

 

1736. 02. 12. br. Wesselényi 

Ferenc 

? Schematismus 

(1739) 

Kämmererindex 

1723–1785: 1740 

1736 Vécsy József 

(rang nélkül) 

? Kämmererindex 

1723–1785 

 

(1736–) 

1740 

gr. Erdődy 

Antal 

? Kämmerer–

Almanach; 

Schematismus 

(1740) 

Kämmererindex 

1723–1785: 1740; 

WD. 1739. 10. 03.: 

1739. 09. 23. 

(1736–) 

1740 

gr. Pálffy 

Lipót 

? Kämmerer–

Almanach; 

Schematismus 

(1740) 

Kämmererindex 

1723–1785: 1740; 

Kämmerer–

Almanach: 1741 

1736–1740 gr. Esterházy 

Miklós 

? Schematismus 

(1740) 

 

Mária 

Terézia 

regnálása 

alatt 

avatottak 

    

1741 gr. Barkóczy 

Imre 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1741 gr. Batthyány 

Ádám 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1741 gr. Batthyány 

Imre 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 



349 

 

1741 gr. Bethlen 

Gábor 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1741 gr. Csáky 

Ferenc 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1741 gr. Csáky 

János 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1741 gr. Czóbor 

József 

? Kämmerer–

Almanach 

 

1741 gr. Draskovich 

Lipót 

? Kämmerer–

Almanach 

 

1741 gr. Esterházy 

Ferenc 

? Kämmerer–

Almanach 

 

1741 gr. Forgách 

Ferenc 

? Kämmererindex 

1723–1785 

 

1741 gr. Gyulay 

István 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1741 gr. Haller Pál ? Kämmererindex 

1723–1785 

 

1741 gr. Kemény 

László 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1741 gr. Kéry Antal ? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1741 gr. Kornis 

Antal 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1741 gr. Mikes 

István 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1741 gr. Nádasdy 

Boldizsár 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1741 br. Orsich 

Károly 

? Kämmererindex 

1723–1785 
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1741 gr. Ratskay 

(Rátkay?) 

Károly 

? Kämmererindex 

1723–1785 

 

1741 gr. Serényi 

Amadeusz 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1741 br. Wesselényi 

Ferenc 

? Kämmerer–

Almanach 

 

1741 gr. Zichy 

Miklós 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1742 gr. Bánffy 

Dénes 

? Kämmererindex 

1723–1785 

 

1742 gr. Gyulay 

Ferenc István 

? Kämmerer–

Almanach 

 

1742 gr. Pálffy 

Rudolf 

? Kämmerer–

Almanach 

Kämmererindex 

1723–1785: 1741 

1742 gr. Ratkay 

Károly 

? Kämmerer–

Almanach 

 

1742 gr. Szirmay 

Tamás 

? Kämmerer–

Almanach 

Kämmererindex 

1723–1785: 1741 

1742 gr. Szunyogh 

Antal 

? Kämmerer–

Almanach 

Kämmererindex 

1723–1785: 1741 

1743 gr. Barkóczy 

János 

? Kämmerer–

Almanach 

Kämmererindex 

1723–1785: 1744 

1743 gr. Erdődy 

Antal 

? Kämmerer–

Almanach 

 

1743 gr. Serényi 

Károly 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

WD. 1743. 05. 29.: 

1743. 05. 24. 

1744 br. Andrássy 

Péter József 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1744 gr. Draskovich 

József 

? Kämmerer–

Almanach 

 

1744 gr. Gyulay 

Ferenc 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1744 gr. Koháry 

Miklós 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1744 gr. Teleki 

László 

? Kämmerer–

Almanach 

Kämmererindex 

1723–1785: 1741 
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1744 gr. Teleki 

Mihály 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1745 gr. Erdődy 

János 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1745 gr. Erdődy 

Miklós 

? Kämmerer–

Almanach 

Kämmererindex 

1723–1785: 1742 

1748 gr. Esterházy 

Imre 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1748 gr. Pálffy 

János 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1750 br. Barkóczy 

János 

? Kämmererindex 

1723–1785 

WD. 1750. 03. 11.: 

1750. 03. 08. 

(valóságos kamarás; 

keresztnév: Imre) 

1750 gr. Erdődy 

Kristóf 

? Kämmererindex 

1723–1785 

 

1750 gr. Esterházy 

Dániel 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

WD. 1750. 03. 11.: 

1750. 03. 08. 

(valóságos kamarás) 

1750 gr. Rhédey 

János 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

WD. 1750. 03. 11.: 

1750. 03. 08. 

(valóságos kamarás) 

1750 gr. Széchény 

Antal 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

WD. 1750. 03. 11.: 

1750. 03. 08. 

(valóságos kamarás) 

1750 gr. Szunyogh 

János 

? Kämmerer–

Almanach 

WD. 1750. 03. 11.: 

1750. 03. 08. 

(valóságos kamarás) 

1750 gr. Viczay 

Mihály 

? Kämmerer–

Almanach 

Kämmererindex 

1723–1785: 1751 

1751 gr. Amadé 

László 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1751 gr. Apponyi 

György 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 
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1751 gr. Bethlen 

Miklós 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1751 gr. Csáky Imre ? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1751 gr. Esterházy 

Károly 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1751 gr. Keglevich 

Gábor 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1751 gr. Nyáry 

József 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1751 gr. Pongrácz 

Gáspár 

? Kämmerer–

Almanach 

 

1751 gr. Révai 

János 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1751 gr. Szapáry 

Péter 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1751 gr. Sztáray 

Imre 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1751 gr. Zichy 

István 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1752 br. Andrássy 

Károly 

? Kämmerer–

Almanach 

Kämmererindex 

1723–1785: 1753.; 

HHStA OMeA 

Zeremonialprotokolle 

Bd. 24. (1753–1754) 

141.: 1754. 08. 05. 

1752 gr. Balassa 

József 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1752 gr. Batthyány 

Tódor 

? Kämmerer–

Almanach; 
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Kämmererindex 

1723–1785 

1752 gr. Keglevich 

József 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1752 br. Korda 

György 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1754 gr. Balassa 

János 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1754 br. Barkóczy 

Mihály 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1754 gr. Csáky 

György 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1754 gr. Cziráky 

László 

? Kämmererindex 

1723–1785 

 

1754 gr. Erdődy 

Sándor 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1754 gr. Károlyi 

Antal 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1754 gr. Koháry 

Ignác 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1754 gr. Kollonich 

Károly 

? Kämmerer–

Almanach 

A Kollonichok közül 

egyedüliként azért 

szerepel a 

lajstromban, mert ő 

testőralhadnagy volt. 

1756 gr. Szirmay 

József 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1757 gr. 

Grassalkovich 

Antal 

? Kämmerer–

Almanach 

Kämmererindex 

1723–1785: 1758 és 

hg. 

1758 gr. Batthyány 

Ferenc 

? Kämmerer–

Almanach; 
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Kämmererindex 

1723–1785 

1758 gr. Batthyány 

Fülöp 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1758 gr. Erdődy 

János 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1758 gr. Gyulay 

Ferenc 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1758 gr. Pálffy 

Károly 

? Kämmererindex 

1723–1785 

 

1759 gr. Balassa 

Ferenc 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1759 gr. Batthyány 

József György 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1759 gr. Esterházy 

Gábor 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1759 gr. Forgách 

Miklós 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1759 gr. Illésházy 

János 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1759 gr. Pálffy 

Lipót 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1759 gr. Patachich 

János 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1759 gr. Széchény 

László 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1759 gr. Sztáray 

János Fülöp 

? Kämmerer–

Almanach; 
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Kämmererindex 

1723–1785 

1760 gr. Bánffy 

Farkas 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1760 gr. Batthyány 

Miksa 

? Kämmerer–

Almanach 

 

1760 br. Berényi 

Ignác 

? Kämmerer–

Almanach 

Kämmererindex 

1723–1785: Antal 

keresztnévvel 

szerepel 

1760 gr. Bethlen 

Ádám 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1760 gr. Bethlen Pál ? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1760 br. Dőry 

Ferenc 

? Kämmerer–

Almanach 

 

1760 gr. Erdődy 

József 

? Kämmerer–

Almanach 

Kämmererindex 

1723–1785: 1761 

1760 gr. Esterházy 

Ferenc 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1760 gr. Esterházy 

István 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1760 gr. Forgách 

János 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1760 gr. Forgách 

Zsigmond 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1760 gr. Gyulay 

Sámuel 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1760 gr. Koháry 

János 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1760 gr. Mikes 

Antal 

? Kämmerer–

Almanach; 
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Kämmererindex 

1723–1785 

1760 br. Révay 

János 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1760 gr. Széchény 

Zsigmond 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1760 gr. Teleki 

Károly 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1760 gr. Teleki Pál ? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1760 gr. Tolvay 

Ferenc 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1761 br. Andrássy 

István 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1762 gr. Draskovich 

János 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1762 gr. (hg.) 

Esterházy 

Antal 

? Kämmerer–

Almanach 

Kämmererindex 

1723–1785: 1764 

1762 gr. Fekete 

János 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1762 br. Kemény 

Simon 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1762 gr. 

Klobusiczky 

Antal 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1762 gr. Kornis 

Mihály 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 
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1762 gr. Kornis 

Zsigmond 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1762 gr. Mikes 

István 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

WD. 1764. 04. 11.: 

1764. 04. 03. 

(valóságos kamarás) 

1762 br. Patachich 

Ferenc 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1762 gr. Székely 

Ádám 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1762 gr. Szirmay 

Károly 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1762 br. Barkóczy 

Károly 

? Kämmerer–

Almanach 

Kämmererindex 

1723–1785: 1764 

1763 br. Sándor 

Antal 

? Kämmererindex 

1723–1785 

 

1763 gr. Zichy 

Zsigmond 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1764 gr. Erdődy 

Lajos 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

WD. 1764. 04. 11.: 

1764. 04. 03. 

(valóságos kamarás) 

1764 gr. Esterházy 

Miklós 

? Kämmerer–

Almanach 

Kämmererindex 

1723–1785: hg.; 

WD. 1764. 04. 11.: 

1764. 04. 03. 

(valóságos kamarás) 

1764 gr. Keglevich 

János 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

WD. 1764. 04. 11.: 

1764. 04. 03. 

(valóságos kamarás) 

1764 gr. Kemény 

Farkas 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

WD. 1764. 04. 11.: 

1764. 04. 03. 

(valóságos kamarás) 

1764 br. Splény 

József 

? Kämmererindex 

1723–1785 

 

1764 gr. Székely 

László 

? Kämmerer–

Almanach; 

WD. 1764. 04. 11.: 

1764. 04. 03. 

(valóságos kamarás) 
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Kämmererindex 

1723–1785 

1764 gr. Teleki 

Ádám 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

WD. 1764. 04. 11.: 

1764. 04. 03. 

(valóságos kamarás) 

1764 gr. Teleki 

József 

? Kämmerer–

Almanach 

Kämmererindex 

1723–1785: 1762 

1764 gr. Toroczkay 

Zsigmond 

? Kämmererindex 

1723–1785 

WD. 1764. 04. 11.: 

1764. 04. 03. 

(valóságos kamarás) 

1765 gr. Batthyány 

János 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1765 gr. Csáky 

István 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1765 br. Dőry 

Gábor 

? Kämmerer–

Almanach 

 

1765 gr. Kálnoky 

Lajos 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

WD. 1764. 04. 11.: 

1764. 04. 03. 

(címzetes kamarás) 

1765 gr. Nádasdy 

Ferenc 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1765 br. Perény 

József 

? Kämmerer–

Almanach 

 

1765 gr. Révay 

Károly 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1765 br. Senyei 

Imre 

? Kämmerer–

Almanach 

 

1765 gr. Széchény 

Ignác 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 

 

1765 gr. Sztáray 

Antal 

? Kämmerer–

Almanach; 

Kämmererindex 

1723–1785 
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4. Titkos tanácsosi kinevezések 1711 és 1765 között 

Év Személy Címzetes/Valósá

gos 

Forrás Megjegyzés 

VI. 

Károly 

uralkodá

sa alatt 

avatottak 

    

1711. 01. 

02. 

gr. Pálffy 

Ferenc 

valóságos WD 1711. 01. 02.  

1712. 01. 

15. 

gr. Pálffy 

Miklós 

valóságos WD. 1712. 01. 13.  

1714. 10. 

18. 

gr. Csáky 

Zsigmond 

? WD. 1714. 10. 26.  

1714. 10. 

18. 

gr. Erdődy 

Ádám 

László 

(címzetes?) WD. 1714. 10. 26. Valóságos titkos 

tanácsosi 

eskületétele: 1723. 

10. 29. (HHStA 

OMeA 

Zeremonialprotok

olle Bd. 12. 

(1723–1724) 356.) 

1714. 10. 

18. 

gr. Erdődy 

Sándor 

? WD. 1714. 10. 26.  

1714. 10. 

18. 

gr. Esterházy 

Imre 

? StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Liste 1712–1740; 

WD. 1714. 10. 26. 

 

1714. 10. 

18. 

gr. Koháry 

István 

? WD. 1714. 10. 26. napi dátum 

elmosódott 

1717. 10. 

23. 

gr. Kornis 

Zsigmond 

? WD. 1717. 10. 26.  

1723. 09. 

23. 

gr. 

Batthyány 

Zsigmond 

? StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Liste 1698–1740 

 

1723. 09. 

23. 

gr. Nádasdy 

Tamás 

? StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Liste 1698–1740 

 

1728. 02. 

19. 

Acsády 

Ádám, 

veszprémi 

püspök 

? StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Liste 1712–1740 

WD. 1728. 04. 

10.: 1728. 04. 07. 
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1728. 03. 

19. 

gr. 

Batthyány 

Lajos, 

kancellár 

? StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Liste 1712–1740 

Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe: 

1745. nov. 15. 

(valóságos titkos 

tanácsos) 

1729. 08. 

19. 

br. 

Bornemissza 

János József, 

erdélyi 

kancellár 

? StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Liste 1698–1740 

 

1729. 08. 

19. 

br. 

Wesselényi 

István 

? StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Liste 1698–1740 

WD. 1729. 12. 

10.: 1729. 12. 09. 

1731. 06. 

11. 

gr. Serényi 

Károly Antal 

? StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Liste 1712–1740 

WD. 1731. 06. 

16.: 1731. 06. 12. 

1733. 03. 

30. 

gr. Esterházy 

József, 

horvát bán 

 StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Liste 1712–1740 

WD. 1733. 07. 

08.: 1733. 07. 04. 

1734. 03. 

12. 

gr. Erdődy 

György, 

kamaraelnök 

? StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Liste 1712–1740 

WD. 1734. 04. 

21.: 1734. 04. 17.; 

HHStA OMeA 

Zeremonialprotok

olle Bd. 15. 

(1732–1734) 261.: 

1734. 04. 16. 

1734. 03. 

12. 

gr. Erdődy 

Gábor Antal, 

egri püspök 

? StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Liste 1712–1740 

WD. 1734. 04. 

21.: 1734. 04. 17.; 

HHStA OMeA 

Zeremonialprotok

olle Bd. 15. 

(1732–1734) 261.: 

1734. 04. 16. 

1734. 04. 

16. 

gr. Esterházy 

Ferenc, 

főlovászmest

er 

? StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Liste 1712–1740 

HHStA OMeA 

Zeremonialprotok

olle Bd. 15. 

(1732–1734) 266.: 

1734. 05. 20. 

1735. 02. 

06. 

gr. Serényi 

József, cseh 

helytartó 

? StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Liste 1712–1740 

WD. 1731. 09. 

22.: 1731. 09. 17.; 

HHStA OMeA 

Zeremonialprotok

olle Bd. 16. 
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(1735–1738) 6.: 

1735. 02. 15. 

1735. 10. 

14. 

gr. Serényi 

Farkas 

? StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Liste 1698–1740 

 

1736. 02. 

17. 

gr. Bethlen 

Ádám 

? StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Liste 1698–1740 

 

1736. 02. 

17. 

gr. Károlyi 

Sándor 

? StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Liste 1712–1740 

WD. 1736. 11. 

03.: 1736. 10. 31. 

(valóságos titkos 

tanácsos) 

1736. 02. 

17. 

gr. Kornis 

István 

? StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Liste 1698–1740 

 

1736. 02. 

17. 

gr. Patachich 

Gábor, 

kalocsai 

érsek 

? StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Liste 1712–1740 

WD. 1736. 02. 

29.: WD. 1736. 

02. 28. 

1736. 02. 

17. 

gr. Zichy 

Károly 

? StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Liste 1712–1740 

WD. 1736. 03. 

07.: 1736. 03. 03. 

(valóságos titkos 

tanácsos) 

1736. 02. 

17. 

gr. Haller 

János, 

erdélyi 

kormányzó 

? StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Liste 1712–1740 

 

1736. 07. 

14. 

gr. Serényi 

Antal 

? WD. 1736. 07. 14.  

1737. 09. 

15. 

gr. Nádasdy 

Lipót 

? StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Liste 1712–1740 

Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe: 

1746. 08. 04. 

(valóságos titkos 

tanácsos) 

1737. 09. 

16. 

gr. Illésházy 

József 

(címzetes?) StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Liste 1712–1740 

Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe: 

1745. 10. 05. 

(valóságos titkos 
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tanácsos); HHStA 

OMeA 

Zeremonialprotok

olle Bd. 19. 

(1743–1744) 379.: 

1744. 01. 12. 

1739. 01. 

19. 

gr. Esterházy 

Imre, nyitrai 

püspök 

? StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Liste 1698–1740 

Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe: 

1746. 10. 04. 

(valóságos titkos 

tanácsos); StK 

Interiora Geheime 

Räte 19. 1. Listen, 

1700–1758, Fasc. 

47. Lista 1740–

1755: 1741. 04. 

23.; HHStA 

OMeA 

Zeremonialprotok

olle Bd. 17. 

(1739–1740) 346.: 

1740. 12. 08. 

1740. 05. 

08. 

gr. 

Batthyány 

Károly, 

tábornok 

? StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Lista 1712–1740 

RK GehR 8. Lista 

1711–1740: 1740. 

07. 20.; WD. 

1740. 07. 13.: 

1740. 07. 07.; 

HHStA OMeA 

Zeremonialprotok

olle Bd. 18. 

(1741–1742) 648.: 

1742. 12. 16. 

1740. 08. 

29. 

gr. Berényi 

Zsigmond, 

pécsi püspök 

? StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Lista 1698–1740 

Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe: 

1746. 07. 23. 

(valóságos titkos 

tanácsos) 

Mária 

Terézia 

uralkodá

sa alatt 

avatottak 

    

1741. 09. 

24. 

gr. Koháry 

Lajos 

? StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Lista 1740–1750; 

StK Interiora 
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Geheime Räte 20–

1 Listen von 

Geheimen Räten, 

1760–1826, Fasc. 

48. Lista 1730–

1760 

1743. 08. 

26. 

br. 

Thoroczkay 

János 

címzetes RK GehR 9. 7. 

Listen der 

kaiserlichen 

wirklichen 

Geheimen und 

Titularräte, 1751–

1767. Lista 1758; 

StK Interiora 

Geheime Räte 19–

1 Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Lista 1740–1750 

 

1744. 09. 

05. 

gr. Teleki 

Sándor 

? StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Lista 1740–1750; 

RK GehR 9. 7. 

Listen der 

kaiserlichen 

wirklichen 

Geheimen und 

Titularräte, 1751–

1767. Lista 1758 

 

1745. 09. 

03. 

gr. Károlyi 

Ferenc 

? StK Interiora 

Geheime Räte 20. 

1. Listen von 

Geheimen Räten, 

1760–1826, Fasc. 

48. Lista 1730–

1760; RK GehR 9. 

7. Listen der 

kaiserlichen 

wirklichen 

Geheimen und 

Titularräte, 1751–

1767. Lista 1740–

1753 

 

1745. 10. 

05. 

gr. Pálffy 

Miklós 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 

StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Lista 1740–1755: 

1746. 06. 04.; StK 
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Interiora Geheime 

Räte 20. 1. Listen 

von Geheimen 

Räten, 1760–1826, 

Fasc. 48. Lista 

1730–1760: 1746. 

01. 01. 

1745. 11. 

10. 

gr. Esterházy 

Miklós 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe; 

StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Lista 1740–1755 

WD. 1746. 06. 

11.: 1746. 06. 05. 

1746. 04. 

11. 

gr. Berényi 

Tamás 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 

HHStA OMeA 

Zeremonialprotok

olle Bd. 19. 

(1743–1744) 212.: 

1743. 10. 28. 

1746. 07. 

02. 

gr. Zichy 

Ferenc, 

győri püspök 

címzetes Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 

StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Lista 1740–1755: 

1748. 01. 13.; 

HHStA OMeA 

Zeremonialprotok

olle Bd. 21. 

(1747–1748) 208.: 

1748. 01. 14. 

(valóságos) 

1746. 07. 

26. 

gr. Barkóczy 

Ferenc 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 

StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Lista 1740–1755: 

1743. 03. 02. 

1746. 08. 

20. 

gr. 

Grassalkovic

h Antal 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 

StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Lista 1740–1755: 

1742. 09. 24. 

1746. 09. 

16. 

hg. 

Esterházy 

Pál Antal 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 

StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Lista 1740–1755: 

1747. 01. 31.; StK 



365 

 

Interiora Geheime 

Räte 20–1 Listen 

von Geheimen 

Räten, 1760–1826, 

Fasc. 48. Lista 

1730–1760: 1747. 

01. 21. 

1746. 10. 

04. 

gr. Balassa 

Pál 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 

StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Lista 1740–1755: 

1741. 09. 24.; 

HHStA OMeA 

Zeremonialprotok

olle Bd. 19. 

(1743–1744) 379.: 

1744. 01. 12. 

1746. 10. 

15. 

gr. Csáky 

Miklós, 

püspök 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 

StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Lista 1740–1755: 

1741. 09. 25. 

1746. 10. 

18. 

gr. Koháry 

András 

József 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 

 

1746. 10. 

21. 

gr. Haller 

János 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 

 

1746. 12. 

17. 

gr. Esterházy 

Ferenc 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 

 

1747. 01. 

27. 

gr. Erdődy 

Lajos 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 

RK GehR 9. 7. 

Listen der 

kaiserlichen 

wirklichen 

Geheimen und 

Titularräte, 1751–

1767. Lista 1740–

1753: 1741. 09. 

24.; HHStA 

OMeA 

Zeremonialprotok

olle Bd. 19. 

(1743–1744) 379.: 

1744. 01. 12. 

1747. 01. 

27. 

gr. Erdődy 

László 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 

RK GehR 9. 7. 

Listen der 

kaiserlichen 
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wirklichen 

Geheimen und 

Titularräte, 1751–

1767. Lista 1740–

1753: 1741. 09. 

24.; HHStA 

OMeA 

Zeremonialprotok

olle Bd. 19. 

(1743–1744) 379.: 

1744. 01. 12. 

1747. 02. 

07. 

gr. Szirmay 

Tamás 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 

StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Lista 1740–1755: 

1742. 10. 23. 

1747. 04. 

06. 

gr. 

Batthyány 

Ádám 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 

StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Lista 1740–1755: 

1747. 04. 03.; 

HHStA OMeA 

Zeremonialprotok

olle Bd. 19. 

(1743–1744) 212.: 

1743. 10. 28. 

1747. 08. 

08. 

gr. Erdődy 

György 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 

StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Lista 1740–1755: 

1743. 05. 13. 

1747. 10. 

20. 

Padányi Bíró 

Márton, 

püspök 

címzetes Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe; 

RK GehR 9. 

7.Listen der 

kaiserlichen 

wirklichen 

Geheimen und 

Titularräte, 1751–

1767. Lista 1758 

 

1748. 01. 

16. 

gr. Forgách 

Pál, püspök 

címzetes Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 

StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Lista 1740–1750: 

1747. 10. 16. 
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1748. 01. 

21. 

br. Gyulaffy 

László 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe; 

RK GehR 9. 7. 

Listen der 

kaiserlichen 

wirklichen 

Geheimen und 

Titularräte, 1751–

1767. Lista 1740–

1753 

 

1748. 03. 

30. 

gr. 

Keglevich 

József 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 

StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Lista 1740–1755: 

1748. 01. 12. 

1748. 08. 

27. 

gr. Bethlen 

Ádám 

címzetes Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 

 

1748. 10. 

16. 

br. 

Bornemissza 

Ignác József 

címzetes Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 

 

1749. 01. 

07. 

br. 

Klobusiczky 

Ferenc, 

püspök 

címzetes Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 

StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Lista 1740–1755: 

1749. 01. 17. 

1749. 09. 

08. 

gr. Pálffy 

Károly, 

tábornok 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 

StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Lista 1740–1755: 

1749. 11. 07.; 

HHStA OMeA 

Zeremonialprotok

olle Bd. 22. 

(1749–1750) 186.: 

1750. 10. 04. 

1750. 04. 

30. 

br. Sztojka 

Antal, 

püspök 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe; 

StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Lista 1740–1755: 

 

1751. 07. 

29. 

gr. Esterházy 

István 

címzetes Index über die 

kaiserl. wirkl. 
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geheimen Räthe; 

RK GehR 9. 7. 

Listen der 

kaiserlichen 

wirklichen 

Geheimen und 

Titularräte, 1751–

1767. Lista 1758 

1751. 08. 

01. 

gr. Zichy 

Miklós 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe; 

StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Lista 1740–1755 

StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Lista 1740–1750: 

1748. 03. 09. 

1753. 03. 

10. 

gr. Nádasdy 

Boldizsár 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 

StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Lista 1740–1755: 

1754. 12. 23.; StK 

Interiora Geheime 

Räte 20. 1. Listen 

von Geheimen 

Räten, 1760–1826, 

Fasc. 48. Lista 

1730–1760: 1754. 

10. 23. 

1753. 07. 

28. 

gr. Nádasdy 

Ferenc 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe; 

StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Lista 1740–1755; 

WD. 1753. 08. 01. 

HHStA OMeA 

Zeremonialprotok

olle Bd. 24. 

(1753–1754) 140.: 

1753. 07. 27. 

1754. 06. 

20. 

gr. Zichy 

János 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe; 

StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Lista 1740–1755 

StK Interiora 

Geheime Räte 20. 

1. Listen von 

Geheimen Räten, 

1760–1826, Fasc. 

48. Lista 1730–

1760: 1754. 01. 

20.; HHStA 

OMeA 

Zeremonialprotok

olle Bd. 24. 
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(1753–1754) 453.: 

1754. 07. 14. 

1754. 10. 

25. 

Klimo 

György, 

püspök 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe; 

StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Lista 1740–1755 

HHStA OMeA 

Zeremonialprotok

olle Bd. 25. 

(1755–1756) 26.: 

1755. 03. 09. 

1754. 10. 

25. 

Thauszy 

Ferenc, 

püspök 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 

 

1755. 09. 

29. 

gr. Bethlen 

Gábor 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 

StK Interiora 

Geheime Räte 20. 

1. Listen von 

Geheimen Räten, 

1760–1826, Fasc. 

48. Lista 1730–

1760: 1757. 03. 

14.; HHStA 

OMeA 

Zeremonialprotok

olle Bd. 25. 

(1755–1756) 154.: 

1755. 08. 10. 

1757. 02. 

15. 

gr. Esterházy 

Ferenc 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 

StK Interiora 

Geheime Räte 20. 

1. Listen von 

Geheimen Räten, 

1760–1826, Fasc. 

48. Lista 1730–

1760: 1758. 01. 

30.; WD. 1757. 

02. 26.: 1757. 02. 

25. 

1757. 03. 

05. 

gr. 

Batthyány 

Imre 

valóságos HHStA OMeA 

Zeremonialprotok

olle Bd. 26. 

(1757–1758) 44. 

 

1757. 04. 

06. 

gr. Erdődy 

Miklós 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 

StK Interiora 

Geheime Räte 20. 

1. Listen von 

Geheimen Räten, 

1760–1826, Fasc. 

48. Lista 1730–

1760: 1757. 04. 

05.; HHStA 

OMeA 

Zeremonialprotok
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olle Bd. 26. 

(1757–1758) 75.: 

1757. 06. 05. 

1757. 04. 

07. 

gr. 

Batthyány 

Ádám, 

altábornagy 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 

StK Interiora 

Geheime Räte 20. 

1. Listen von 

Geheimen Räten, 

1760–1826, Fasc. 

48. Lista 1734–

1760: 1759. 09. 

19.; HHStA 

OMeA 

Zeremonialprotok

olle Bd. 27. 

(1759–1760) 145.: 

1759. 10. 07. 

1757. 04. 

07. 

gr. Erdődy 

Antal 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 

 

1757. 04. 

08. 

gr. Erdődy 

János 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe; 

StK Interiora 

Geheime Räte 20. 

1. Listen von 

Geheimen Räten, 

1760–1826, Fasc. 

48. Lista 1730–

1760 

HHStA OMeA 

Zeremonialprotok

olle Bd. 26. 

(1757–1758) 54.: 

1757. 04. 24. 

1757. 11. 

20. 

gr. Csáky 

Antal 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe;  

StK Interiora 

Geheime Räte 19. 

1. Listen, 1700–

1758, Fasc. 47. 

Lista 1740–1755: 

1751. 11. 20. 

1758. 04. 

20. 

Fekete 

György 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe; 

StK Interiora 

Geheime Räte 20. 

1. Listen von 

Geheimen Räten, 

1760–1826, Fasc. 

48. Lista 1730–

1760 

HHStA OMeA 

Zeremonialprotok

olle Bd. 26. 

(1757–1758) 209.: 

1758. 04. 03. 

1758. 09. 

15. 

gr. Pálffy 

Lipót, 

táborszernag

y 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 
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1758. 10. 

20. 

gr. Kemény 

László 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe; 

StK Interiora 

Geheime Räte 20. 

1. Listen von 

Geheimen Räten, 

1760–1826, Fasc. 

48. Lista 1730–

1760 

 

1759. 05. 

29. 

gr. 

Batthyány 

József, 

püspök 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe; 

StK Interiora 

Geheime Räte 20. 

1. Listen von 

Geheimen Räten, 

1760–1826, Fasc. 

48. Lista 1730–

1760 

 

1759. 07. 

26. 

gr. Esterházy 

Dániel 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 

 

1759. 09. 

16. 

gr. Csáky 

János 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe; 

StK Interiora 

Geheime Räte 20. 

1. Listen von 

Geheimen Räten, 

1760–1826, Fasc. 

48. Lista 1730–

1760 

HHStA OMeA 

Zeremonialprotok

olle Bd. 27. 

(1759–1760) 145.: 

1759. 10. 07. 

1759. 10. 

13. 

gr. Sztáray 

Imre 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 

HHStA OMeA 

Zeremonialprotok

olle Bd. 27. 

(1759–1760) 145.: 

1759. 10. 07. 

1759. 12. 

23. 

br. Patachich 

Ádám, 

püspök 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 

 

1760. 09. 

11. 

gr. Esterházy 

Károly, 

püspök 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 

 

1760. 10. 

06. 

gr. Appony 

György 

címzetes Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe; 

StK Interiora 

Geheime Räte 20. 

1. Listen von 

StK Interiora 

Geheime Räte 20. 

1. Listen von 

Geheimen Räten, 

1760–1826, Fasc. 

48. Lista 1730–
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Geheimen Räten, 

1760–1826, Fasc. 

48. Lista 1730–

1774 

1774: 1763. 06. 

06. 

1760. 10. 

06. 

gr. Bánffy 

Dénes 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe; 

StK Interiora 

Geheime Räte 20. 

1. Listen von 

Geheimen Räten, 

1760–1826, Fasc. 

48. Lista 1730–

1774 

 

1760. 10. 

06. 

gr. Bethlen 

Miklós 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe; 

StK Interiora 

Geheime Räte 20. 

1. Listen von 

Geheimen Räten, 

1760–1826, Fasc. 

48. Lista 1730–

1774 

 

1760. 10. 

06. 

gr. Haller 

Pál 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe; 

StK Interiora 

Geheime Räte 20. 

1. Listen von 

Geheimen Räten, 

1760–1826, Fasc. 

48. Lista 1730–

1774 

 

1760. 10. 

06. 

gr. Szluha 

György, 

vezérőrnagy 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 

StK Interiora 

Geheime Räte 20. 

1. Listen von 

Geheimen Räten, 

1760–1826, Fasc. 

48. Lista 1730–

1774: 1764. 09. 

19.; RK GehR 9. 

7. Listen der 

kaiserlichen 

wirklichen 

Geheimen und 

Titularräte, 1751–

1767. Lista 1762: 

1760. 10. 06. 

(címzetes) 
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1760. 10. 

06. 

br. 

Wesselényi 

Ferenc 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe; 

StK Interiora 

Geheime Räte 20. 

1. Listen von 

Geheimen Räten, 

1760–1826, Fasc. 

48. Lista 1734–

1760 

 

1760. 10. 

25. 

br. Korda 

György 

címzetes Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe; 

RK GehR 9. 7. 

Listen der 

kaiserlichen 

wirklichen 

Geheimen und 

Titularräte, 1751–

1767. Lista 1758 

 

1760. 11. 

12. 

Bajtay Antal valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 

StK Interiora 

Geheime Räte 20. 

1. Listen von 

Geheimen Räten, 

1760–1826, Fasc. 

48. Lista 1730–

1760: 1760. 10. 

10. 

1762. 12. 

01. 

br. Koller 

Ferenc Imre 

címzetes Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 

 

1763. 01. 

19. 

gr. Haller 

Gábor 

címzetes Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 

 

1763. 04. 

21. 

Koller Ignác, 

püspök 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 

WD. 1765. 04. 13. 

(nincs pontos 

dátum) 

1763. 12. 

07. 

gr. Barkóczy 

János 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 

StK Interiora 

Geheime Räte 20. 

1. Listen von 

Geheimen Räten, 

1760–1826, Fasc. 

48. Lista 1730–

1774: 1763. 10. 

01.; WD. 1763. 

12. 21.: 1763. 12. 

18. 

1763. 12. 

13. 

hg. 

Esterházy 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe; 

WD. 1763. 12. 

21.: 1763. 12. 18.; 

HHStA OMeA 
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Miklós, 

tábornagy 

StK Interiora 

Geheime Räte 20. 

1. Listen von 

Geheimen Räten, 

1760–1826, Fasc. 

48. Lista 1730–

1774 

Zeremonialprotok

olle Bd. 28. 

(1761–1762) 145.: 

1761. 02. 08. 

1764. 04. 

03. 

Gusztinyi 

János, 

nyitrai 

püspök 

valóságos WD. 1764. 04. 11.  

1764. 07. 

03. 

gr. Nemes 

Ádám 

? RK GehR 9. 7. 

Listen der 

kaiserlichen 

wirklichen 

Geheimen und 

Titularräte, 1751–

1767. Lista 1764 

WD. 1764. 04. 

11.: 1764. 04. 03. 

(valóságos) 

1764. 07. 

20. 

gr. Csáky 

György 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 

StK Interiora 

Geheime Räte 20. 

1. Listen von 

Geheimen Räten, 

1760–1826, Fasc. 

48. Lista 1730–

1774: 1765. 05. 

30. 

1765. 01. 

02. 

gr. 

Széchényi 

Antal 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 

WD. 1765. 03. 

30.: 1765. 02. 27. 

1765. 01. 

06. 

gr. Hadik 

András 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 

RK GehR 9. 7. 

Listen der 

kaiserlichen 

wirklichen 

Geheimen und 

Titularräte, 1751–

1767. Lista 1764: 

1764. 07. 03. 

1765. 01. 

21. 

gr. Pongrácz 

Gáspár 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 

WD. 1765. 02. 

23.: 1765. 02. 21. 

1765. 06. 

27. 

gr. 

Batthyány 

Tódor 

valóságos Index über die 

kaiserl. wirkl. 

geheimen Räthe 

StK Interiora 

Geheime Räte 20. 

1. Listen von 

Geheimen Räten, 

1760–1826, Fasc. 

48. Lista 1730–

1774: 1765. 08. 

13. 
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5. A Csillagkeresztes Rend 1711 és 1765 között avatott magyar tagjai 

Rendbe való 

felvétel 

dátuma 

Név Születési családnév Forrás Rendi 

gyászszertartás 

1711. 05. 

03. 

Maria Regina 

Gr. v. Weltz 

gróf Rátkay Sternkreutz, 

1760.; WD 

1711. 05. 06. 

 

1713. 05. 

03. 

gr. Erdődy 

Mária Terézia 

báró Berényi Sternkreutz, 

1760.; WD 

1713. 05. 06. 

1765. 10. 01-

én (WD 1765. 

10. 02.) 

1713. 05. 

03. 

br. Berényi 

Mária Klára 

Freiin von Holngin WD 1713. 05. 

06. 

 

1713. 09. 

14. 

br. Berényi 

Klára 

Freiin von Visalusin WD 1713. 09. 

16, 

 

1714. 05. 

03. 

Barbara Gr. v. 

Limburg, 

Bronkorst, 

Styrum 

gróf Draskovich Sternkreutz, 

1760.; WD 

1714. 05. 04. 

 

1714. 09. 

14. 

Maria Barbara 

Gr. v. 

Waldstein 

gróf Pálffy Sternkreutz, 

1760. 

 

1715. 05. 

03. 

Maria Juliana 

Gr. v. 

Piosasque 

gróf Batthyány Sternkreutz, 

1760. 

 

1715. 09. 

14. 

Maria Anna 

Gr. v. 

Weissenwolf 

gróf Pálffy Sternkreutz, 

1760. 

 

1716. 05. 

03. 

gr. Pálffy 

Julianna 

Herrin von 

Stubenberg 

Sternkreutz, 

1760. 

 

1717. 05. 

03. 

gr. Batthyány 

Terézia 

Gräfin von Kinsky Sternkreutz, 

1760. 

 

1717. 05. 

03. 

Rosalia 

Franziska Gr. 

v. Sinzendorf 

gróf Drakovich Sternkreutz, 

1760.; WD 

1717. 05. 04. 

 

1717. 09. 

14. 

gróf Serényi 

Jozefa 

(udvarhölgy, 

hajadon) 

Sternkreutz, 

1760.; WD 

1717. 09. 14. 

 

1717. 09. 

14. 

gróf Esterházy 

Éva 

gróf Koháry Sternkreutz, 

1760.; WD 

1717. 09. 14. 

 

1719. 05. 

03. 

br. Mikes 

Druzsiána 

gr. Bethlen WD 1719. 05. 

03. 

 

1719. 09. 

14. 

Maria 

Christina Gr. v. 

Rackain 

gróf Keglevich WD 1719. 09. 

16. 

 

1720. 05. 

03. 

Franciska Gr. 

v. Salm 

gróf Esterházy Sternkreutz, 

1760. 
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1720. 05. 

03. 

gr. Serényi 

Mária Erzsébet 

Gräfin von 

Waldstein 

Sternkreutz, 

1760. 

1734. 03. 15-

én (WD 1734. 

03. 17.) 

1720. 05. 

03. 

gr. Erdődy 

Mária Anna 

gróf Illésházy Sternkreutz, 

1760. 

 

1720. 05. 

03. 

Rosalia Gr. v. 

Burg 

gróf Batthyány Sternkreutz, 

1760. 

 

1720. 09. 

14. 

gr. Esterházy 

Johanna 

Franciska 

(udvarhölgy, 

hajadon) 

Sternkreutz, 

1760.; WD 

1720. 09. 14. 

 

1720. 09. 

14. 

gr. Esterházy 

Terézia 

(udvarhölgy, 

hajadon) 

WD 1720. 09. 

14. 

 

1721. 05. 

03. 

gr. Csáky 

Franciska 

(udvarhölgy, 

hajadon) 

WD 1721. 05. 

03. 

 

1721. 05. 

03. 

Maria 

Elisabetha Gr. 

v. Nimptsch 

gróf Erdődy WD 1721. 05. 

03. 

 

1721. 09. 

14. 

gr. Keglevich 

Terézia 

(udvarhölgy, 

hajadon) 

WD 1721. 09. 

24. 

 

1722. 05. 

03. 

Maria 

Franciska Gr. 

v. Opperstorf 

gróf Serényi Sternkreutz, 

1760.; WD 

1722. 05. 06. 

 

1722. 05. 

03. 

Gr. Berényi 

Barbara 

gróf Zichy Sternkreutz, 

1760.; WD 

1722. 05. 06. 

1745. 10. 26-

án (WD 1745. 

11. 06.) 

1724. 09. 

14. 

gr. Pethő 

Rozália 

gróf Csáky Sternkreutz, 

1760. 

 

1726. 05. 

03. 

gr. Pálffy 

Mária Jozefa 

Gräfin von Schlick Sternkreutz, 

1760.; WD 

1726. 05. 04. 

 

1726. 09. 

14. 

gr. Nádasdy 

Mária Jozefa 

Grärfin von 

Trautmannsdorf 

Sternkreutz, 

1760.; WD 

1726. 09. 18. 

 

1727. 05. 

03. 

br. Zay Judit gróf Berényi WD 1727. 05. 

07. 

 

1727. 05. 

03. 

gr. Batthyány 

Terézia 

Graf von Strattmann WD 1727. 05. 

07. 

WD 1760. 04. 

26. 

1727. 05. 

03. 

gr. Kéry Mária 

Krisztina 

Gräfin von 

Abensperg und 

Traun 

Sternkreutz, 

1760. 

 

1727. 09. 

14. 

gr. Forgách 

Margit 

gróf Czirákry WD 1727. 09. 

17. 

WD 1752. 04. 

15. 

1727. 09. 

14. 

Theresia 

Gräfin von 

Breunerin 

gróf Berényi WD 1727. 09. 

17. 

 

1727. 09. 

14. 

gr. Széchényi 

Mária 

gróf Barkóczy Sternkreutz, 

1760. 

 

1728. 05. 

03. 

gr. Czóbor 

Mária Antónia 

(udvarhölgy, 

hajadon) 

WD 1728. 05. 

05. 
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1728. 05. 

03. 

gr. Draskovich 

Mária Terézia 

gr. Pálffy WD 1728. 05. 

05. 

 

1728. 09. 

14. 

Theresia Gr. v. 

Rath 

gróf Zichy Sternkreutz, 

1760.; WD 

1728. 09. 15. 

 

1729. 05. 

03. 

gr. Csáky 

Mária Anna 

gróf Zichy Sternkreutz, 

1760.; WD 

1729. 05. 04. 

1764. 06. 19-

én (WD 1764. 

06. 20.) 

1729. 05. 

03. 

gr. Illésházy 

Terézia 

Gräfin von Traun Sternkreutz, 

1760.; WD 

1729. 05. 04. 

 

1729. 09. 

14. 

Regina Gräfin 

Auersperg 

gróf Batthyány WD 1729. 09. 

17. 

 

1730. 05. 

03. 

gr. Esterházy 

Mária 

Franciska 

Freiin von 

Rätzenstein 

WD 1730. 05. 

10. 

 

1730. 05. 

03. 

Maria Augusta 

Gräfin von 

Kinsky 

gróf Pálffy WD 1730. 05. 

10. 

 

1730. 09. 

14. 

gr. Erdődy 

Mária Regina 

Gräfin von 

Stubenberg 

WD 1730. 09. 

16. 

 

1731. 05. 

03. 

gr. Esterházy 

Judit 

gróf Révay WD 1731. 05. 

12. 

 

1731. 05. 

03. 

Barbara Freiin 

von Bettendorf 

gróf Forgách WD 1731. 05. 

12. 

 

1731. 09. 

14. 

br. Révay 

Zsófia 

gróf Esterházy WD 1731. 09. 

15. 

 

1731. 09. 

14. 

gr. Cziráky 

Barbara 

Gräfin von Karhotz Sternkreutz, 

1760.; WD 

1731. 09. 15. 

 

1731. 09. 

14. 

gr. Balassa 

Júlia 

gróf Batthyány Sternkreutz, 

1760.; WD 

1731. 09. 15. 

 

1731. 09. 

14. 

gr. Esterházy 

Erzsébet 

gróf Berényi Sternkreutz, 

1760.; 1731. 

09. 15. 

1759. 12. 14-

én (WD 1759. 

12. 15.) 

1732. 05. 

03. 

gr. Esterházy 

Jozefa 

(udvarhölgy, 

hajadon) 

WD 1732. 05. 

10. 

 

1732. 05. 

03. 

Maria Martha 

Freiin von 

Kulmer 

báró Patachich WD 1732. 05. 

10. 

 

1732. 09. 

14. 

gr. Révay 

Krisztina 

gr. Esterházy WD 1732. 09. 

17. 

 

1733. 05. 

03. 

gr. Pálffy 

Mária Anna 

Gräfin von Althann Sternkreutz, 

1760.; WD 

1733. 05. 06. 

 

1733. 09. 

14. 

gr. Szirmay 

Klára 

gróf Barkóczy Sternkreutz, 

1760.; WD 

1733. 09. 16. 
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1734. 05. 

03. 

Catharina Gr. 

v. Abensberg 

und Traun 

gróf Erdődy WD 1734. 05. 

08. 

 

1734. 09. 

14. 

gr. Zichy 

Erzsébet 

gróf Berényi Sternkreutz, 

1760.; WD 

1734. 09. 18. 

 

1734. 09. 

14. 

br. Orlik 

Terézia 

Gräfin von 

Starhemberg 

WD 1734. 09. 

18. 

 

1735. 05. 

03. 

gr. Brankovich 

Klára 

gróf Pethő Sternkreutz, 

1760. 

1762. 06. 18-

án (WD 1762. 

06. 19.) 

1735. 05. 

03. 

Maria Theresia 

Gr. v. Cobenzl 

gróf Pálffy Sternkreutz, 

1760. 

 

1735. 09. 

14. 

gr. Pálffy 

Mária Jozefa 

Gräfin von 

Waldstein 

Sternkreutz, 

1760. 

 

1735. 09. 

14. 

gr. Esterházy 

Mária Erzsébet 

Gräfin von 

Weissenwolf 

Sternkreutz, 

1760. 

 

1735. 09. 

14. 

Carolina Gr. v. 

Saint-Julien 

gróf Serényi WD 1735. 09. 

17. 

 

1735. 09. 

14. 

Aurora Gr. v. 

Auersperg 

gróf Batthyány WD 1735. 09. 

17. 

 

1736. 05. 

03. 

hg. Esterházy 

Anna Ludovika 

Marchesin von 

Lunati–Visconti 

Sternkreutz, 

1760.; WD 

1736. 05. 05. 

 

1737. 05. 

03. 

gr. Keglevich 

Dorottya 

Gräfin von Petaz Sternkreutz, 

1760.; WD 

1736. 05. 05. 

 

1737. 05. 

03. 

gr. Erdődy 

Jozefa 

gróf Erdődy WD 1737. 05. 

08. 

 

1738. 05. 

03. 

gr. Batthyány 

Mária Anna 

gróf Esterházy WD 1738. 05. 

07. 

 

1738. 05. 

03. 

gr. Batthyány 

Mária Anna 

Gräfin von Saurau Sternkreutz, 

1760. 

 

1739. 05. 

03. 

Julianna Freiin 

von Cosa 

(Kósa?) 

báró Andrássy WD 1739. 05. 

06. 

 

1739. 05. 

03. 

gr. Haller 

Zsófia 

báró Dániel Sternkreutz, 

1760.; 1739. 

05. 06. 

 

1739. 09. 

14. 

gr. Zichy 

Katalin 

gróf Erdődy WD 1739. 09. 

16. 

 

1739. 09. 

14. 

gr. Barkóczy 

Zsuzsanna 

gróf Szirmay Sternkreutz, 

1760.; WD 

1739. 09. 16. 

 

1740. 05. 

03. 

gr. Kornis 

Mária Anna 

gróf Mikes WD 1740. 05. 

07. 

 

1740. 05. 

03. 

br. Révay 

Mária Klára 

gróf (sárpataki) 

Keresztes 

Sternkreutz, 

1760.; WD 

1740. 05. 07. 

1764. 07. 24-

én (WD 1764. 

07. 25.) 
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1740. 05. 

03. 

Maria Josepha 

Gr. v. 

Opperstorf 

gróf Serényi WD 1740. 05. 

07. 

 

1740. 05. 

03. 

Anna Maria 

Gr. v. Canal 

gróf Pálffy Sternkreutz, 

1760.; WD 

1740. 05. 07. 

 

1741. 05. 

03. 

gr. Esterházy 

Mária Antónia 

Gräfin von Sauer, 

und Anckenstein 

Sternkreutz, 

1760.; 1741. 

05. 06. 

 

1741. 05. 

03. 

gróf Esterházy 

Antónia 

(hajadon, 

udvarhölgy) 

Sternkreutz, 

1760.; 1741. 

05. 06. 

 

1741. 09. 

14. 

gr. Batthyány 

Anna 

(hajadon) Sternkreutz, 

1760. 

 

1742. 05. 

03. 

br. Andrássy 

Katalin 

gróf (sárpataki) 

Keresztes 

WD 1742. 05. 

19. 

 

1742. 05. 

03. 

gr. Széchényi 

Zsuzsanna 

gróf Barkóczy Sternkreutz, 

1760.; WD 

1742. 05. 19. 

 

1742. 09. 

14. 

gr. Berényi 

Mária Terézia 

Gräfin von 

Herberstein 

Sternkreutz, 

1760.; WD 

1742. 09. 22. 

 

1742. 09. 

14. 

Julianna Freiin 

von Renau 

gróf Mednyánszky Sternkreutz, 

1760.; WD 

1742. 09. 22. 

 

1743. 05. 

03. 

Maria 

Ludovica Gr. 

v. Vetterin 

báró Orlik Sternkreutz, 

1760.; WD 

1743. 05. 15. 

 

1743. 05. 

03. 

gr. Pálffy 

Eleonóra 

Gräfin von Kaunitz Sternkreutz, 

1760.; WD 

1743. 05. 15. 

 

1743. 05. 

03. 

gr. Esterházy 

Antónia 

gróf Pálffy Sternkreutz, 

1760.; WD 

1743. 05. 15. 

 

1743. 09. 

14. 

gr. Csáky Anna 

Mária 

gróf Berényi Sternkreutz, 

1760.; WD 

1743. 09. 18. 

 

1744. 05. 

03. 

gr. Csáky 

Barbara 

gróf Esterházy Sternkreutz, 

1760.; WD 

1744. 05. 09. 

 

1744. 05. 

03. 

Sydonia Gr. v. 

Colonna 

gróf Serényi Sternkreutz, 

1760.; WD 

1744. 05. 09. 

 

1744. 09. 

14. 

Regina Gr. v. 

Warenstein 

gróf Rátkay WD 1744. 09. 

19. 

 

1744. 09. 

14. 

gr. Serényi 

Mária Erzsébet 

gróf Serényi Sternkreutz, 

1760.; WD 

1744. 09. 19. 
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1745. 05. 

03. 

gróf Nádasdy 

Maximiliána 

Gr. v. Rothal WD 1745. 05. 

08. 

 

1745. 09. 

14. 

gr. Koháry 

Mária Margit 

Freiin von Tavonath Sternkreutz, 

1760.; WD 

1745. 09. 22. 

1763. 04. 18-

án (WD 1763. 

04. 16.) 

1745. 09. 

14. 

gr. Haller Anna 

Mária 

gróf Forgách WD 1745. 09. 

22. 

 

1746. 05. 

03. 

gr. Keglevich 

Mária Anna 

gróf Draskovich Sternkreutz, 

1760.; WD 

1746. 05. 07. 

 

1746. 09. 

14. 

Maria 

Catharina Gr. 

v. Saliens 

gróf Kálnoky WD 1746. 09. 

17. 

1764. 02. 14-

én (WD 1764. 

02. 15.) 

1746. 09. 

14. 

gr. Erdődy 

Terézia 

gróf Pálffy Sternkreutz, 

1760.; WD 

1746. 09. 17. 

 

1747. 05. 

03. 

gr. Zichy 

Cecília 

Herrin von 

Stubenberg 

Sternkreutz, 

1760.; WD 

1747. 05. 10. 

 

1747. 09. 

14. 

gr. Pálffy 

Jozefa 

Gräfin von 

Starhemberg 

Sternkreutz, 

1760. 

 

1747. 09. 

14. 

gr. Keglevich 

Mária Terézia 

Gräfin von Tavonath Sternkreutz, 

1760.; WD 

1747. 09. 20. 

 

1748. 09. 

14. 

Leopoldina Gr. 

v. Kinsky 

gróf Pálffy Sternkreutz, 

1760.; WD 

1748. 09. 18. 

 

1748. 09. 

14. 

gr. Kornis 

Anna Mária 

gróf Petki Sternkreutz, 

1760.; WD 

1748. 09. 18. 

 

1748. 09. 

14. 

gr. Serényi 

Mária Anna 

Gr. v. Windischgrätz WD 1748. 09. 

18. 

 

1748. 09. 

14. 

gr. Széchényi 

Mária 

gróf Cziráki Sternkreutz, 

1760.; WD 

1748. 09. 18. 

 

1749. 05. 

03. 

gr. Bethlen 

Mária Jozefa 

Gräfin von 

Khevenhüller 

Sternkreutz, 

1760.; 1749. 

05. 10. 

 

1749. 05. 

03. 

gr. Batthyány 

Terézia 

gróf Illésházy Sternkreutz, 

1760.; 1749. 

05. 10. 

 

1749. 05. 

03. 

gr. Esterházy 

Barbara 

gróf Gyulaffy WD 1749. 05. 

10. 

 

 

1749. 09. 

14. 

gr. Révay 

Julianna 

báró Bossányi Sternkreutz, 

1760.; WD 

1749. 09. 27. 

 

1749. 09. 

14. 

gr. Szunyogh 

Amália 

Baronesin von Pein WD 1749. 09. 

27. 
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1749. 09. 

14. 

gr. Orsich 

Mária Jozefa 

gróf Zichy Sternkreutz, 

1760.; WD 

1749. 09. 27. 

 

1750. 05. 

03. 

gr. Balassa 

Júlia 

Gräfin von 

Wildenstein 

Sternkreutz, 

1760. 

 

1750. 09. 

14. 

gr. Viczay 

Terézia 

gróf Draskovich WD 1750. 09. 

19. 

 

1750. 09. 

14. 

gr. Apponyi 

Mária 

Franciska 

Gräfin von Lamberg Sternkreutz, 

1760.; 1750. 

09. 19. 

 

1755. 05. 

03. 

Maria Theresia 

Gr. v. Lamberg 

gróf Nádasdy Sternkreutz, 

1760.; WD 

1755. 05. 07. 

 

1755. 05. 

03. 

Maria Antonia 

Marchesa von 

Los Rios 

gróf Pálffy Sternkreutz, 

1760.; 1755. 

05. 07. 

 

1755. 05. 

03. 

gr. Szunyogh 

Júlia 

gróf Nádasdy WD 1755. 05. 

07. 

WD 1759. 06. 

02. 

1755. 05. 

03. 

gr. Erdődy 

Mária Antónia 

Gräfin von Kinsky Sternkreutz, 

1760.; 1755. 

05. 07. 

 

1757. 05. 

03. 

gr. Bethlen 

Katalin 

gróf Csáky Sternkreutz, 

1760.; WD 

1757. 05. 03. 

 

1758. 09. 

14. 

br. Dőry Klára báró Senyei WD 1758. 09. 

20. 

 

1759. 09. 

14. 

gr. 

Grassalkovich 

Terézia 

gróf Klobusiczky Sternkreutz, 

1760.; WD 

1759. 09. 19. 

 

1759. 09. 

14. 

gr. Balassa 

Julianna 

gróf Illésházy Sternkreutz, 

1760.; WD 

1759. 09. 19. 

 

1759. 09. 

14. 

gr. Haller 

Mária Anna 

gróf Grassalkovich WD 1759. 09. 

19. 

 

1760. 09. 

14. 

gr. Barkóczy 

Franciska 

gróf Erdődy Sternkreutz, 

1760.; WD 

1760. 05. 10. 

 

1760. 09. 

14. 

gr. Gyulay 

Karolina 

gróf Haller Sternkreutz, 

1760.; WD 

1760. 05. 10. 

 

1760. 09. 

14. 

gr. Mikes 

Zsuzsanna 

gróf Haller Sternkreutz, 

1760.; WD 

1760. 05. 10. 

 

1761. 05. 

03. 

Clara Gr. v. 

Castiglione 

gróf Esterházy WD 1761. 05. 

09. 

 

1761. 05. 

03. 

gr. Barkóczy 

Leopoldina 

gróf Sztáray WD 1761. 05. 

09. 

 

1761. 09. 

14. 

gr. Esterházy 

Mária Anna 

gróf Erdődy WD 1761. 09. 

19. 
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1761. 09. 

14. 

gr. Koháry 

Mária Gabrilla 

Gräfin von Cavriani WD 1761. 09. 

19. 

 

1761. 09. 

14. 

Josepha Gr. v. 

Windischgrätz 

gróf Esterházy WD 1761. 09. 

19. 

 

1762. 05. 

03. 

gr. Erdődy 

Mária Terézia 

(hajadon, 

udvarhölgy) 

WD 1762. 05. 

08. 

 

1762. 05. 

03. 

gr. Pálffy 

Mária 

Gabriella 

Gräfin von Colloredo WD 1762. 05. 

08. 

 

1762. 05. 

03. 

gr. 

Grassalkovich 

Mária Anna 

gróf Esterházy WD 1762. 05. 

08. 

 

1762. 05. 

03. 

gr. Batthyány 

Filippina 

gróf Esterházy WD 1762. 05. 

08. 

 

1762. 05. 

03. 

gr. Illésházy 

Szidónia 

gróf Batthyány WD 1762. 05. 

08. 

 

1762. 05. 

03. 

gr. Teleki 

Barbara 

gróf Haller WD 1762. 05. 

08. 

 

1762. 05. 

03. 

Sidonia Gr. v. 

Königsegg 

gróf Esterházy WD 1762. 05. 

08. 

 

1762. 09. 

14. 

gr. Pálffy 

Mária Terézia 

Gräfin von Daun WD 1762. 09. 

18. 

 

1762. 09. 

14. 

gr. Esterházy 

Klára 

gróf Grassalkovich WD 1762. 09. 

18. 

 

1763. 09. 

14. 

gr. Pálffy 

Julianna 

Herrin von 

Stubenberg 

WD 1763. 09. 

17. 

 

1764. 05. 

03. 

gr. Erdődy 

Jozefa 

(hajadon, 

udvarhölgy) 

WD 1764. 05. 

09. 

 

1764. 05. 

03. 

gr. Pálffy 

Mária Terézia 

Fürstin von 

Liechtenstein 

WD 1764. 05. 

09. 

 

1764. 05. 

03. 

gr. Batthyány 

Barbara 

von Briguy WD 1764. 05. 

09. 

 

1764. 05. 

03. 

Carolina Gr. v. 

Walldorf 

gróf Esterházy WD 1764. 05. 

09. 

 

1764. 05. 

03. 

gr. Forgách 

Terézia 

gróf Grassalkovich WD 1764. 05. 

09. 

 

1765. 05. 

03. 

gr. Sztáray 

Mária 

(hajadon, 

udvarhölgy) 

WD 1764. 05. 

09. 

 

1765. 05. 

03. 

gr. Erdődy 

Mária Anna 

gróf Széchényi WD 1765. 05. 

08. 

 

1765. 05. 

03. 

gr. Sztáray 

Mária Anna 

Gräfin von Migazzi WD 1765. 05. 

08. 

 

1765. 05. 

03. 

gr. Esterházy 

Amália 

Gräfin von 

Lymburg–Styrum 

WD 1765. 05. 

08. 

 

1765. 05. 

03. 

gr. Orlick 

Heléna Lujza 

le Brun de Dinteuille WD 1765. 05. 

08. 

 

1765. 05. 

03. 

gr. Forgách 

Erzsébet 

gróf Nádasdy WD 1765. 05. 

08. 
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6. Diagramok 
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A) 1711 és 1765 között kinevezett kamarások
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B) 1711 és 1765 között kinevezett titkos tanácsosok
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C) 1711 és 1765 között kinevezett csillagkeresztes 

hölgyek
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7. A kamarási kulcs viselésének 1765–ös terve1324 

 

8. 1764. május. 6-i promóció ceremóniaterve1325 

1. Őfelsége a királynő 

2. Gr. Grassalkovich karddal 

3. Gr. Pálffy Miklós 

4. Gr. Esterházy Miklós gárda kapitány 

5. Magyar kamarás 

6. Gr. Nádasdy bán 

7. Gr. Pálffy Károly 

8. nincs bejegyzés 

9. Kancellár 

10-13. nincs bejegyzés 

14. miniszterek 

15. Hölgyek 

16. Kamarások és titkos tanácsosok 

17. Nemesi apródok 

18. Magyar királyi nemesi testőrség 

19. Herold 

20. Asztal négy párnával és a rendi láncokkal 

21. A tanácsterem ajtaja 

22. Ajtó a császári billiárd terem felé 

23. Az első előszoba ajtaja 

24. Emelvény, amelyen a császár és a főhercegek, 

főhercegnők foglaltak helyet nem nyilvános 

módon. 

25. Más megfigyelők emelvénye 

26. Szintén megfigyelők számára fenntartott emelvény. 

  

                                                 
1324 ÖStA HHStA OMeA ÄZA Kt. 70. 12. Note des Oberstkämmerers Graf Salm, dass die Kammerherren 

den Kämmererschlüssel außerhalb der rechten Rocktasche tragen sollen, 1765.12.21 
1325 ÖStA HHStA OMeA Zeremonialprotokoll Bd. 29. (1763–1764) 384. (A jelmagyarázatok itt és később is 

a forrászövegen alapulnak.) 
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10. 1764. május. 6–i étkezési ceremónia tervrajza1326 

1. Őfelsége a császárné, királynő 

2. Őfelsége a római király 

3. Gr. Pálffy Miklós 

4. Gr. Grasssalkovich 

5. A magyar nemesi testőrség 

kapitánya 

6. Előmetélő 

7. Szolgálatot teljesítő kamarás 

8. Gr. St. Julien, főszakácsmester 

9. Gr. Frantz de Paula von 

Dietrichstein, főezüst kamarás 

10.  Szolgálatot teljesítő kamarás 

11.  Herold 

12.  Prímás 

13.  Nádor 

14.  Rendi kancellár 

15.  Gr. v. Hatzfeld 

16.  Hölgyek, miniszterek, kamarások, titkos tanácsosok és követek 

17.  Miniszterek és gavallérok 

18.  Szolgálatot teljesítő inas 

19.  Magyar királyi nemesi testőrség 

20.  Zenekar 

21.  Őfelsége a császár, a főhercegek, főhercegnők és előkelő városi hölgyek 

22.  Szemlélők 

23.  Szemlélők emelvénye 

24.  A tanácsterem ajtaja 

25.  A billiárd szoba ajtaja 

26.  Az első előszoba ajtaja 

  

                                                 
1326 ÖStA HHSTA OMeA Zeremonialprotokoll Bd. 29. (1763–1764) 397. 
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11. 1764. augusztus 20–i, pozsonyi templomi ülésrend1327 

 

1. Főoltár 

2. Mellékoltár 

3. Őfelségének a császárné–

királynőnek a térdeplője 

4. A római királynak a térdeplője 

5. A kápolna oratóriuma, ahol a 

főhercegek és a főhercegnők 

várakoznak 

6. Zichy püspök és asszisztenciája 

7. Az apostoli keresztet viselő 

püspök állóhelye 

8. A térdelő– és ülőhelye a négy 

nagykeresztesnek 

9. A középkeresztesek padja 

10. A kiskeresztesek padja 

11. A rendi herold állóhelye 

12. gr. Pálffy Miklós, hg. Esterházy 

Miklós, gr. Pálffy Károly és gr. 

Nádasdy Ferenc padja 

13. A többi magyar országos méltóság padja 

14. A magyar titkos tanácsosok és kamarások padja (mivel ezen a szertartáson egy 

német udvari tisztségviselő, vagy kamarás sem vehetett részt) 

15. Két magyar gárdista puskával 

16. Az oratórium templomba vezető ajtaja 

 

 

 

 

  

                                                 
1327 ÖStA HHSTA OMeA Zeremonialprotokoll Bd. 29. (1763–1764) 526. 
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12. Tervezetek a Magyar Nemesi Testőrség kapitánya által elfoglalandó hely kijelölésére 

az asztali szolgálat során1328 

  

 

 

  

                                                 
1328 ÖStA HHStA OMeA ÄZA Kt. 69. 6. Vortrag des Obersthofmeisteramts über Rang und Stellung der 

Grafen Colloredo und Esterhazy bei den kaiserlichen Tafeln, 1765.04.14 – 1765.04.17 

1. Császár 

2. Császárné 

3. Római király 

4. Római királyné 

5. Főhercegek és főhercegnők 

6. Első főudvarmester 

7. Császárné főudvarmestere 

8. Római király főudvarmestere 

9. Római királyné 

főudvarmestere 

10. Arciér-gárda kapitánya 

11. Darabont testőrség kapitánya, 

és a svájci gárda ezredese 

12. Magyar Nemesi Testőrség 

kapitánya 

13. A főhercegek és főhercegnők 

főudvarmestere, vagy ha ő 

nem tud jelen lenni, akkor a 

szolgálatot teljesítő kamarás 
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13. Bauerhochzeit ülésrendje 1719-ből1329 14. Báró Dániel Zsófia a CsillagkeresztesRend  

kitűntetésével1330 

 

 

 

15. A göttweigi apátság „császári lépcső” feletti freskója 

 

                                                 
1329 Lünig, II. 1720. 1212-1216. 
1330 A portré a Nemzeti Portré Galériában is megtalálható: 

http://www.npg.hu/index.php/component/jcollection/item/788-daniel-zsofia 
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16. Pármai Izabella bevonulása Bécsbe 1760-ban 

(a kép Martin van Meytens műhelyéből származik) 

 

 

17. Lotaringiai Ferenc ravatala 
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18. Mária Terézia magyar főnemesekkel (vélhetően Batthyány Károllyal, Nádasdy 

Ferenccel, Hadik Andrással) és egy ismeretlen pappal kártyázik1331 

 

 

19. Gróf Esterházy Miklós (1711–1764) portréja1332 

 

  

                                                 
1331 Ismeretlen szerző, a vízrajz megtalálható a Nemzeti Múzeum képtárában. 
1332 A portré a Nemzeti Portré Galériában is megtalálható: http://www.npg.hu/index.php/portreadatbazis-e-

muzeum/item/1118-esterhazy-miklos-i 
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20. Csillagkeresztes hölgyek halálhírei 

Dátum Név Születési 

családnév 

Halál 

helyszíne 

Forrás 

1711. 05. 15. gr. Rátkay 

Rozina Zsófia 

gr. Gaisruck Sopron WD 1711. 05. 

15. 

1720. 10. 26. gr. Erdődy 

Beatrix 

gr. 

Trautmannsdorf 

Graz WD 1720. 10. 

29. 

1720. 03. 29. gr. Pálffy Ágnes 

Szidónia 

hg. Liechtenstein Bécs WD 1721. 04. 

01. 

1721. 07. 09. gr. Széchényi 

Terézia 

gr. Batthyány Sopron WD 1721. 07. 

11. 

1724. 06. 28. gr. Pálffy 

Katalin Erzsébet 

br. Weir Pozsony WD 1724. 07. 

01. 

1726. 05. 18. gr. Pálffy Mária 

Margit 

gr. Stubenberg Bécsben WD 1726. 05. 

22. 

1728. 02. 24. gr. Draskovich 

Johanna 

Barbara 

gr. Herbeville Sárvár WD 1728. 02. 

25. 

1729. 09. 12. gr. Maria 

Eleonora von 

Traun 

gr. Pálffy Petronell WD 1729. 09. 

14. 

1730. 01. 16. gr. Csáky Anna 

Mária 

gr. Serényi Brünn WD 1730. 01. 

18. 

1730. 08. 08. gr. Orehóczy gr. Keglevich Reka 

(Horvátország) 

WD 1730. 08. 

09. 

1731. 12. 19. gr. Balassa 

Mária 

gr. Berényi Zsigmondháza WD 1731. 12. 

22. 

1732. 12. 12. gr. Szirmay 

Mária Katalin 

gr. Pergen Magyarország WD 1732. 12. 

13. 

1733. 10. 10. gr. Pálffy 

Terézia 

gr. Czobor Pozsony WD 1733. 10. 

14. 

1734. 03. 15. gr. Serényi 

Franciska 

gr. Waldstein Brünn WD 1734. 03. 

17. 

1738. 05. 14. gr. Keglevich 

Johanna 

gr. Orehóczy Zágráb WD 1738. 05. 

14. 

1738. 10. 21. gr. Berényi 

(keresztnév 

nincsmegadva) 

gr. Barkóczy (Sáros?)Patak WD 1738. 10. 

25. 

1739. 02. 19. gr. Esterházy 

Franciska 

gr. Egkh Pozsony WD 1739. 02. 

21. 

1739. 02. 26. gr. Draskovich 

Terézia 

gr. Pálffy Sarowa (?) WD 1739. 02. 

28. 

1741. 05. 31. gr. Csáky 

Katalin 

gr. Erdődy Magyarbél WD 1741. 06. 

03. 

1742. 10. 11. gr. Nádasdy 

Anna Mária 

gr. Gilleis Bécs WD 1742. 10. 

13. 

1743. 01. 30. br. Andrássy 

Erzsébet 

gr. Balassa Krasznahorka WD 1743. 02. 

02. 
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1745. 08. 11. br. Andrássy gr. (sárpataki) 

Keresztes 

Krasznahorka WD 1745. 08. 

14. 

1745. 10. 26. gr. Zichy 

Zsuzsanna 

gr. Berényi Buda WD 1745. 11. 

06. 

1746. 08. 13. hg. Maria 

Antonia von 

Cordona 

gr. Czobor Bécs WD 1746. 08. 

17. 

1746. 11. 29. gr. Kollonich 

Krisztina 

gr. Czobor Bécs WD 1746. 11. 

30. 

1746. 12. 10. br. Andrássy 

Anna Mária 

gr. Berényi Románfalva WD 1746. 12. 

14. 

1746. 12. 20. gr. Theresia von 

Aspremont-

Lynden 

gr. Esterházy Modena WD 1746. 12. 

21. 

1747. 01. 24. gr. Barkóczy 

Julianna 

gr. Zichy Tavorna (?) WD 1747. 01. 

25. 

1747. 09. 01. gr. Zichy 

Katalin 

gr. Széchényi (Vár)Palota WD 1747. 09. 

02. 

1749. 03. 18. gr. Pálffy Jozefa (hajadon) Nagyszombat WD 1749. 03. 

19. 

1749. 04. 22. gr. Révay 

Krisztina 

gr. Esterházy Magyarország WD 1749. 04. 

23. 

1749. 10. 14. gr. Pálffy 

Eleonóra 

gr. Esterházy Bécs WD 1749. 10. 

15. 

1750. 03. 02. br. Révay 

Zsófia 

gr. Esterházy Beckó 

(Trencsén) 

WD 1750. 03. 

04. 

1750. 03. 03. gr. Catharina 

von Morzin 

gr. Erdődy Prága WD 1750. 03. 

04. 

1750. 04. 17. gr. Serényi 

Mária Krisztina 

gr. Balassa Zablát 

(Trencsén) 

WD 1750. 04. 

18. 

1750. 07. 08. gr. Szunyogh 

Amália 

br. Pethő Budatin 

(Trencsén) 

WD 1750. 07. 

11. 

1750. 07. 10. gr. Erdődy 

Mária Regina 

gr. Stubenberg Graz WD 1750. 07. 

11. 

1750. 08. 25. gr. Pálffy Mária 

Antónia 

gr. Souches Bécs WD 1750. 08. 

26. 

1750. 09. 12. gr. Kéry Mária 

Rozália 

gr. Draskovich Bécs WD 1750. 09. 

16. 

1750. 12. 04. gr. Rátkay 

Mária Krisztina 

gr. Keglevich Nagyhorváti 

(Horvátország) 

WD 1750. 12. 

05. 

1751. 05. 10. gr. Erdődy 

Mária 

(hajadon) Bécsújhely WD 1751. 05. 

12. 

1751. 11. 17. gr. Draskovich 

Mária Katalin 

gr. Brandis Klenovnik 

(Horvátország) 

WD 1751. 11. 

20. 

1752. 04. 13. gr. Forgách 

Margit 

gr. Cziráky Gács (Nógrád) WD 1752. 04. 

15. 

1752. 09. 13. gr. Zichy Mária 

Terézia 

gr. Erdődy Bécs WD 1752. 09. 

16. 
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1754. 04. 24. br. Andrássy 

Anna Klára 

(hajadon) Magyarország WD 1754. 04. 

27. 

1755. 06. 06. hg. Esterházy 

Anna Margit 

mk. Dessana und 

Rodi 

Bécs WD 1755. 06. 

07. 

1756. 01. 14. gr. Erdődy 

Terézia 

gr. Esterházy Pozsony WD 1756. 01. 

17. 

1756. 03. 13. gr. Maria Anna 

von 

Przichowski 

gr. Pálffy Bécs WD 1756. 03. 

17. 

1757. 03. 29. gr. Zay Judit gr. Berényi Bodoy 

(?)(Bodony?) 

WD 1757. 03. 

30. 

1759. 01. 24. gr. Serényi 

Terézia 

gr. Sternberg Bécs WD 1759. 01. 

27. 

1759. 05. 30. gr. Szunyogh 

Julianna 

gr. Nádasdy Pozsony WD 1759. 06. 

02. 

1759. 12. 14. gr. Esterházy 

(keresztnév 

nincs megadva) 

gr. Berényi Pozsony WD 1759. 12. 

15. 

1760. 03. 15. gr. Carolina 

Dorothea von 

Roggendorf 

gr. Pálffy Sloup 

(Morvaország) 

WD 1760. 03. 

19. 

1760. 04. 23. gr. Batthyány 

Terézia 

gr. Strattmann Bécs WD 1760. 04. 

26. 

1762. 06. 18. gr. Brankovich 

Klára 

gr. Pethő Varankó 

(Zemplén) 

WD 1762. 06. 

19. 

1763. 01. 26. gr. Keglevich 

Barbara 

gr. Koháry Horvátország WD 1763. 01. 

29. 

1763. 04. 18. gr. Koháry 

Margit 

br. Thavonat Szentantal 

(Zólyom) 

WD 1763. 04. 

18. 

1764. 02. 14. gr. Catharina v. 

Salies 

gr. Kálnoky Pisa WD 1764. 02. 

15. 

1764. 06. 19. gr. Csáky Mária 

Anna 

gr. Zichy Udva (?) WD 1764. 06. 

20. 

1764. 07. 24. gr. Révay Mária 

Klára 

gr. (sárpataki) 

Keresztes 

Perkopa (Ung) WD 1764. 07. 

25. 

1765. 10. 01. gr. Erdődy 

Terézia 

gr. Berényi Pozsony WD 1765. 10. 

02. 
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21. A magyar főpapok 1711 és 1765 között, Bécsben bemutatott miséi 

Dátum Főpap Alkalom Jelenlévők Helyszín Forrás 

1711. 

02. 09. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

Szent 

Apollónia 

ünnepe 

császár és 

kísérete 

Augustinerk

irche 

WD 1711. 02. 

10. 

1711. 

02. 20. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

böjti mise császár és 

kísérete 

Hofburg 

kápolnája 

WD 1711. 02. 

20. 

1711. 

03. 22. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök, gr. 

Nádasdy 

László 

csanádi 

püspök 

vasárnapi mise "magas rangú 

egyházi és 

világi 

méltóságok" 

Orsolyita 

templom 

WD 1711. 03. 

24. 

1711. 

03. 28. 

gr. 

Nádasdy 

László 

csanádi 

püspök 

nincs megadva őfelségei és 

"nagyobb" 

kíséretük 

Augustinerk

irche 

WD 1711. 03. 

31. 

1711. 

08. 27. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

gyászmise nincs megadva jezsuita 

akadémiai 

templom 

WD 1711. 08. 

28. 

1711. 

08. 28. 

gr. Erdődy 

Gábor 

Antal egri 

püspök 

gyászmise nincs megadva jezsuita 

akadémiai 

templom 

WD 1711. 08. 

28. 

1712. 

03. 06. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

Lipót és 

József 

császárok 

lelkiüdvéért 

császár és 

kísérete 

am hofi 

jezsuita 

templom 

WD 1712. 03. 

08. 

1712. 

09. 08. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

Szűz Mária 

születésének 

ünnepe 

császár nincs 

megadva 

WD 1712. 09. 

09. 

1712. 

09. 20. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

Szent Máté 

apostol 

ünnepének 

előestje 

császár és az 

aranygyapjas 

lovagok 

Hofburg 

kápolnája 

WD 1712. 09. 

20. 
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nyitrai 

püspök 

1712. 

10. 04. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

Assisi Szent 

Ferenc ünnepe 

Eleonóra 

császárné és 

főhercegnők 

Kapucinus 

templom 

WD 1712. 10. 

04. 

1712. 

10. 10. 

gr. 

Nádasdy 

László 

csanádi 

püspök 

Borgia Szent 

Ferenc ünnepe 

Vilma Amália 

császárné 

Domonkos 

templom 

WD 1712. 10. 

11. 

1713. 

01. 03. 

gr. 

Esterházy 

Imre 

zágrábi 

püspök 

nincs megadva Eleonóra 

császárné és 

főhercegnők 

jezsuita 

akadémiai 

templom 

WD 1713. 01. 

03. 

1713. 

02. 02. 

gr. Erdődy 

Gábor 

Antal egri 

püspök 

Szűz Mária 

megtisztulásán

ak ünnepe 

császárnak és 

kíséretének 

am hofi 

jezsuita 

templom 

WD 1713. 02. 

03. 

1713. 

03. 27. 

gr. Rátkay 

Ádám 

zenggi 

püspök 

Rátkay 

püspökké 

szentelése 

"magasabb és 

alacsonyabb 

rendi 

személyek" 

am hofi 

jezsuita 

templom 

WD 1713. 03. 

28. 

1713. 

10. 01. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

őfelsége 

születésnapja 

őfelségei és 

külföldi 

miniszterek 

Hofburg 

kápolnája 

WD 1713. 10. 

04. 

1714. 

02. 24. 

gr. Erdődy 

Gábor 

Antal egri 

püspök 

Szent Mátyás 

apostol 

ünnepe 

császár, pápai 

nuncius, 

velencei 

követ, 

aranygyapjas 

lovagok 

Hofburg 

kápolnája 

WD 1714. 02. 

27. 

1714. 

03. 18. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

[elmosódott 

mikrofilm] 

uralkodó és 

kísérete 

am hofi 

jezsuita 

templom 

WD 1714. 03. 

20. 

1714. 

04. 16. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

Karl Michael 

Graf von 

Althann 

keresztelője 

császári pár, 

udvar 

Hofburg 

kápolnája 

Wolfsgruber, 

1905. 194. 

1714. 

05. 21. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nincs megadva őfelségei, 

pápai nuncius, 

velencei 

Laxenburg 

Szenthárom

ság szobor 

WD 1714. 05. 

22. 
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nyitrai 

püspök 

követ, udvari 

nemesek 

alapkőletéte

l 

 1714. 

05. 21. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

nincs megadva őfelségei Kapucinus 

templom 

WD 1714. 05. 

22. 

1714. 

06. 03. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

nincs megadva császár, pápai 

nuncius, 

velencei 

követ, 

aranygyapjas 

lovagok, 

kamarások, 

titkos 

tanácsosok 

am hofi 

jezsuita 

templom 

WD 1714. 06. 

05. 

1714. 

07. 02. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

nincs megadva 

(Mária 

látogatása 

Erzsébetnél) 

őfelségei, 

pápai nuncius, 

számos főrend 

am hofi 

jezsuita 

templom 

WD 1714. 07. 

03 

1714. 

07. 16. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

Szent József 

ünnepe 

Eleonóra 

császárné, 

főhercegnők 

és Lotaringiai 

Ferenc 

Szent József 

templomban 

WD 1714. 07. 

17. 

1714. 

07. 19. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

Favorita 

kápolnájának 

szentelése 

[uralkodó és 

népesebb 

kísérete] 

Favorita 

kápolnája 

Wolfsgruber, 

1905. 194. 

1714. 

07. 30. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

  őfelsége és 

magas rangú 

vendégek 

Favorita 

kápolnája 

WD 1714. 07. 

31.  

1714. 

11. 04. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

az uralkodó 

névnapja 

uralkodó, 

magyar 

főrendek 

Hofburg 

kápolnája 

WD 1714. 11. 

06. 

1714. 

12. 07.  

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

csillagkereszte

s ünnep 

császárné, 

csillagkereszte

sek 

am hofi 

jezsuita 

templom 

WD 1714. 12. 

07.  

1714. 

12. 08. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

Szűz Mária 

szeplőtelen 

fogantatásána

k ünnepe 

császár és 

kísérete 

am hofi 

jezsuita 

templom 

WD 1714. 12. 

11.  
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nyitrai 

püspök 

1715. 

01. 13. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai, gr. 

Esterházy 

Imre 

zágrábi 

(Kollonich 

váci) 

püspökök 

és Csáky 

Imre 

kalocsai 

érsek 

gr. Erdődy 

Gábor Antal 

egri püspökké 

szentelése 

uralkodó, 

pápai nuncius, 

velencei 

követ, udvari 

nemesek 

Hofburg 

kápolnája 

ÖStA HHStA 

Ha 

Zeremonialpro

tokolle Bd. 8. 

(1713–1715) 

197–198.; WD 

1715. 01. 15. 

1715. 

01. 16. 

gr. Erdődy 

Gábor 

Antal egri 

püspök 

Lipót császár 

lelkiüdvéért 

uralkodó és 

kísérete 

Augustinerk

irche 

WD 1715. 01. 

18. 

1715. 

02. 09. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

Szent Cirill 

ünnepe 

uralkodó, 

velencei követ 

és más 

főrangúak 

am hofi 

jezsuita 

templom 

WD 1715. 02. 

09. 

1715. 

06. 13. 

br. 

Mártonffy 

György 

erdélyi 

püspök 

Páduai Szent 

Antal ünnepe 

Eleonóra 

császárné és 

főhercegnők 

Kapucinus 

templom 

WD 1715. 06. 

14. 

1715. 

06. 21. 

br. 

Mártonffy 

György 

erdélyi 

püspök 

gyászmise főrendek am hofi 

jezsuita 

templom 

WD 1715. 06. 

22. 

1715. 

07. 31. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

Loyolai Szent 

Ignác ünnepe 

uralkodó, trieri 

érsek 

(mikrofilme

n 

elmosódott) 

WD 1715. 08. 

02. 

1715. 

08. 15. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

Szűz Mária 

mennybemene

telének 

ünnepe 

uralkodó, trieri 

érsek 

(mikrofilme

n 

elmosódott) 

WD 1715. 08. 

16. 

1715. 

08. 07. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

Szent Kajetán 

ünnepe 

uralkodó, trieri 

érsek 

(mikrofilme

n 

elmosódott) 

WD 1715. 08. 

09. 
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1715. 

08. 31. 

br. 

Mártonffy 

György 

erdélyi 

püspök 

nincs megadva főhercegnők Paulanerkirc

he 

WD 1715. 09. 

03. 

1715. 

11. 21. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

Szűz Mária 

bemutatásának 

ünnepe 

uralkodó, trieri 

érsek 

am hofi 

jezsuita 

templom 

WD 1715. 11. 

22. 

1715. 

12. 01. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

Schönborn 

érsek 

bíborossá 

avatása 

uralkodó, 

főrangú 

vendégek 

Augustinerk

irche 

WD 1715. 12. 

03. 

1716. 

01. 19. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

nincs megadva főrendek am hofi 

jezsuita 

templom 

WD 1716. 01. 

21. 

1716. 

02. 02. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

Szűz Mária 

megtisztulásán

ak ünnepe 

őfelségei, 

velencei 

követ, pápai 

nuncius, 

aranygyapjas 

lovagok 

Augustinerk

irche 

WD 1716. 02. 

04. 

1716. 

02. 02. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

Szűz Mária 

megtisztulásán

ak ünnepe 

uralkodó és 

kísérete 

am hofi 

jezsuita 

templom 

WD 1716. 02. 

04. 

1716. 

02. 07. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

gyászmise császászárné 

és 

csillagkereszte

sek 

Hofburg 

kápolnája 

WD 1716. 02. 

07. 

1716. 

02. 09. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

Szent Márton 

ünnepe 

császár, 

nuncius, 

velencei 

követ, 

főhercegek 

Augustinerk

irche 

WD 1716. 02. 

11. 

1716. 

03. 19. 

gr. Erdődy 

Gábor 

Antal egri 

püspök 

Szent József 

ünnepe 

Eleonóra 

császárné és 

főhercegnők 

kármeListe 

nővérek 

kolostora 

WD 1716. 03. 

20. 

1716. 

03. 25. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

Jézus 

fogantatásána

k ünnepe 

császár, 

nuncius, 

velencei 

követ, 

am hofi 

jezsuita 

templom 

WD 1716. 03. 

27. 
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aranygyapjas 

lovagok 

1716. 

03. 29. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

nincs megadva őfelségei am hofi 

jezsuita 

templom 

WD 1716. 03. 

31. 

1716. 

04. 02. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai és 

gr. Erdődy 

Gábor 

Antal egri 

püspökök 

nincs megadva 

(Húsvét?) 

Eleonóra 

császárné és a 

főhercegnők 

Paulanerkirc

he 

WD 1716. 04. 

03. 

1716. 

04. 03. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

gyászmise császárné, 

csillagkereszte

sek 

Hofburg 

kápolnája 

WD 1716. 04. 

03. 

1716. 

04. 09. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

nincs megadva     WD 1716. 04. 

10. 

1716. 

04. 20. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

nincs megadva Vilma Amália 

császárné 

Kapucinus 

templom 

WD 1716. 04. 

21. 

1716. 

04. 27. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

újszülött 

főhercegért 

Eleonóra és 

Vilma Amália 

császárnék 

am hofi 

jezsuita 

templom 

WD 1716. 04. 

28. 

1716. 

07. 02. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

nincs megadva 

(Mária 

látogatása 

Erzsébetnél) 

Eleonóra 

császárné, 

főhercegnők 

am hofi 

jezsuita 

templom 

WD 1716. 07. 

03. 

1716. 

08. 15. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

Szűz Mária 

mennybemene

telének 

ünnepe 

Eleonóra 

császárné, 

főhercegnők 

am hofi 

jezsuita 

templom 

WD 1716. 08. 

15. 

1716. 

09. 27. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

orvosi fakultás   

ünnepe 

uralkodó, 

egyetem 

Stephansdo

m 

WD 1716. 09. 

28. 
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1716. 

11. 25. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

filozófiai 

fakultás 

ünnepe 

uralkodó, 

egyetem 

Stephansdo

m 

WD 1716. 11. 

25. 

1716. 

12. 03. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

Xavéri Szent 

Ferenc ünnepe 

Eleonóra 

császárné, 

főhercegnők 

am hofi 

jezsuita 

templom 

WD 1716. 12. 

04. 

1717. 

02. 24. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

Szent Mátyás 

apostol 

ünnepe 

uralkodó, 

pápai nuncius, 

velencei 

követ, 

aranygyapjas 

lovagok 

Hofburg 

kápolnája 

Wolfsgruber, 

1905. 200. 

1717. 

03. 07. 

gr. 

Nádasdy 

László 

csanádi 

püspök 

Aquinói Szent 

Tamás ünnepe 

Eleonóra 

császárné, 

főhercegnők 

Domonkos 

templom 

WD 1717. 03. 

09. 

1717. 

03. 22. 

gr. 

Nádasdy 

László 

csanádi 

püspök 

bérmálás, 

keresztelés 

  (elmosódott 

mikrofilm) 

WD 1717. 03. 

23. 

1717. 

07. 18. 

gr. 

Esterházy 

Imre 

zágrábi 

püspök 

Skapuláré 

ünnepe 

uralkodó, 

velencei 

követ, nuncius 

leopoldstadt

i kármeListe 

templom 

WD 1717. 07. 

20. 

1717. 

08. 11. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

esküvő 

(Weissenwolf

–Pálffy) 

őfelsége Hofburg 

kápolnája 

WD 1717. 08. 

13. 

1717. 

08. 15. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

gyászmise 

(lengyel 

hercegnő 

halála miatt) 

uralkodó, 

velencei 

követ, nuncius 

am hofi 

jezsuita 

templom 

WD 1717. 08. 

17. 

1717. 

08. 15. 

gr. 

Esterházy 

Imre 

zágrábi 

püspök 

gyászmise 

(lengyel 

hercegnő 

halála miatt) 

Eleonóra 

császárné, 

főhercegnők 

Paulanerkirc

he 

WD 1717. 08. 

17. 

1718. 

02. 02. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

Gyertyaszente

lő 

Boldogasszon

y 

  (elmosódott 

mikrofilm) 

WD 1718. 02. 

04. 
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nyitrai 

püspök 

1718. 

03. 02. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

hamvazó 

szerda 

uralkodó Hofburg 

kápolnája 

Wolfsgruber, 

1905. 202. 

1718. 

03. 25. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

Jézus 

fogantatásána

k ünnepe 

uralkodó, 

velencei 

követ, 

aranygyapjas 

lovagok 

am hofi 

jezsuita 

templom 

WD 1718. 03. 

25. 

1718. 

07. 26. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

Althann váci 

püspökké 

szentelése 

uralkodó, 

pápai nuncius, 

velencei 

követ, 

miniszterek 

Favorita 

kápolnájába

n 

WD 1718. 07. 

26. 

1718. 

09. 08. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

Szűz Mária 

születésnapján

ak ünnepén 

uralkodó, 

pápai nuncius, 

velencei követ 

am hofi 

jezsuita 

templom 

WD 1718. 09. 

09. 

1718. 

10. 22. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

Mária Amália 

főhercegnő 

születésnapja 

regnáló 

császárné, 

Mária Anna 

főhercegnő, 

pápai nuncius 

Augustinerk

irche 

WD 1718. 10. 

25. 

1718. 

11. 05. 

gr. 

Esterházy 

Imre 

zágrábi 

püspök 

Lipót császár 

lelkiüdvéért 

Vilma Amália 

császárné, 

főhercegnők 

Augustinerk

irche 

WD 1718. 11. 

08. 

1718. 

11. 21. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

Szűz Mária 

bemutatásának 

ünnepe 

császár, pápai 

nuncius, 

velencei 

követ, 

arangyapjas 

lovagok 

Maria am 

Gestade 

Kirche 

WD 1718. 11. 

22. 

1718. 

11. 21. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

Szűz Mária 

bemutatásának 

ünnepe 

(feltehetőleg a 

fenti társaság) 

am hofi 

jezsuita 

templom 

WD 1718. 11. 

22. 

1718. 

12. 03. 

gr. 

Esterházy 

Imre 

zágrábi 

püspök 

Xavéri Szent 

Ferenc ünnepe 

császár, pápai 

nuncius, 

velencei követ 

jezsuita 

akadémiai 

templom 

WD 1718. 12. 

06. 
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1718. 

12. 03. 

gr. 

Nádasdy 

László 

csanádi 

püspök 

Xavéri Szent 

Ferenc ünnepe 

Eleonóra 

császárné, 

főhercegnők 

am hofi 

jezsuita 

templom 

WD 1718. 12. 

06. 

1718. 

12. 19. 

gr. 

Nádasdy 

László 

csanádi 

püspök 

(Gonzágai) 

Eleonóra 

császárné 

emlékére 

Eleonóra 

császárné, 

főhercegnők 

Paulanerkirc

he 

WD 1718. 12. 

20. 

1718. 

12. 23. 

gr. 

Esterházy 

Imre 

zágrábi 

püspök 

"Krisztus–

várás" ünnepe 

őfelségei, 

pápai nuncius, 

velencei követ 

Paulanerkirc

he 

WD 1718. 12. 

23. 

1719. 

03. 25. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

Jézus 

fogantatásána

k ünnepe 

császár, pápai 

nuncius, 

velencei 

követ, 

arangyapjas 

lovagok 

Augustinerk

irche 

WD 1719. 03. 

28. 

1719. 

03. 25. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

Jézus 

fogantatásána

k ünnepe 

(feltehetőleg a 

fenti társaság) 

am hofi 

jezsuita 

templom 

WD 1719. 03. 

28. 

1719. 

03. 30. 

gr. 

Nádasdy 

László 

csanádi 

püspök 

csillagkereszte

s ünnep 

Eleonóra 

császárné, 

csillagkereszte

sek 

Hofburg 

kápolnája 

WD 1719. 03. 

31. 

1719. 

04. 10. 

gr. 

Esterházy 

Imre 

zágrábi 

püspök 

Húsvéthétfő uralkodó, 

velencei 

követ, 

aranygyapjas 

lovagok 

Hofburg 

kápolnája 

Wolfsgruber, 

C.: 

Hofburgkapell

e i. m. 204. 

1719. 

04. 17. 

gr. 

Draskóczy 

(Druskoczi

) István 

szászói 

apát  

József császár 

lelkiüdvéért 

özvegy 

császárnék, 

főhercegnők 

Kapucinus 

templom 

WD 1719. 04. 

18. 

1719. 

04. 23. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai és 

gr. 

Esterházy 

Imre 

bécsújhelyi 

püspök 

avatása 

uralkodó, 

pápai nuncius, 

velencei követ 

Hofburg 

kápolnája 

WD 1719. 04. 

25. 
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zágrábi 

püspökök 

1719 05. 

06. 

gr. 

Draskóczy 

(Druskoczi

) István 

szászói 

apát  

teloógiai kar 

ünnepe 

egyetem, hg. 

Savoyai Jenő, 

gr. Csáky 

Miklós 

Stephansdo

m 

WD 1719. 05. 

06. 

1719. 

07. 21. 

gr. 

Nádasdy 

László 

csanádi 

püspök 

gyászmise 

(Graf 

Rappachért) 

magas rendi 

személyek 

Minoritenki

rche 

WD 1719. 07. 

21. 

1719. 

09. 29. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

Szent Mihály 

arkangyal 

ünnepe 

Eleonóra 

császárné, 

Erzsébet 

főhercegnő 

Michaelerki

rche 

WD 1719. 09. 

29. 

1719. 

10. 06. 

gr. 

Esterházy 

Imre 

zágrábi 

püspök 

nincs megadva Eleonóra 

császárné, 

főhercegnők 

Kapucinus 

templom 

WD 1719. 10. 

06. 

1719. 

10. 21. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

gyászmise 

(Herzogin 

Berryért) 

őfelségei, 

Eleonóra 

császárné, 

pápai nuncius, 

miniszterek 

Augustinerk

irche 

WD 1719. 10. 

24. 

1719. 

11. 21. 

gr. 

Nádasdy 

László 

csanádi 

püspök 

Szűz Mária 

bemutatásának 

ünnepe 

őfelségei Maria am 

Gestade 

Kirche 

WD 1719. 11. 

21. 

1719. 

11. 21. 

gr. 

Nádasdy 

László 

csanádi 

püspök 

Szűz Mária 

bemutatásának 

ünnepe 

őfelségei am hofi 

jezsuita 

templom 

WD 1719. 11. 

21. 

1719. 

12. 07. 

gr. Erdődy 

Gábor 

Antal egri 

püspök 

gyászmise 

Eleonóra 

császárné (III. 

Ferdinánd 

feleségének) 

lelkiüdvéért 

Eleonóra 

császárné, 

főhercegnők 

am hofi 

jezsuita 

templom 

WD 1719. 12. 

08. 

1719. 

12. 07. 

gr. 

Nádasdy 

László 

csanádi 

püspök 

gyászmise 

Eleonóra 

császárné (III. 

Ferdinánd 

feleségének) 

lelkiüdvéért 

Eleonóra 

császárné, 

főhercegnők 

am hofi 

jezsuita 

templom 

WD 1719. 12. 

08. 
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1719. 

12. 11. 

gr. 

Nádasdy 

László 

csanádi 

püspök 

Xavéri Szent 

Ferenc ünnepe 

császár, 

kamarások, 

miniszterek 

jezsuita 

akadémiai 

templom 

WD 1719. 12. 

12. 

1719. 

12. 25. 

gr. 

Esterházy 

Imre 

zágrábi 

püspök 

Karácsony őfelségei, 

özvegy 

császárnék 

Hofburg 

kápolnája 

WD 1719. 12. 

25. 

1720. 

02. 02. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

Szűz Mária 

megtisztulásán

ak ünnepe 

őfelségei, 

arangyapjas 

lovagok, 

miniszterek 

am hofi 

jezsuita 

templom 

WD 1720. 02. 

02. 

1720. 

02. 25. 

gr. Erdődy 

Gábor 

Antal egri 

püspök 

Szent Mátyás 

apostol 

ünnepe 

császár, 

aranygyapjas 

lovagok 

Hofburg 

kápolnája 

WD 1720. 02. 

26. 

1720. 

03. 06. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

gyászmise 

Eleonóra 

császárné 

(Lipót 

feleségének) 

lelkiüdvéért 

őfelségei,mini

szterek, 

Spínola és 

Althann 

bíborosok 

Augustinerk

irche 

WD 1720. 03. 

08. 

1720. 

03. 11. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

gyászmise 

Eleonóra 

császárné 

(Lipót 

feleségének) 

lelkiüdvéért 

őfelségei, 

özvegy 

császárnék, 

főhercegnők, 

csillagkereszte

sek 

am hofi 

jezsuita 

templom 

WD 1720. 03. 

12. 

1720. 

03. 21. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

csillagkereszte

s ünnep 

uralkodó, 

főhercegnők, 

csillagkereszte

sek 

Hofburg 

kápolnája 

WD 1720. 03. 

22. 

1720. 

06. 27. 

gr. 

Esterházy 

Imre 

zágrábi 

püspök 

magyar 

egyetemi 

nemzet 

ünnepete 

egyetem, 

(uralkodó?), 

br. 

Bornemissza 

József Ignác 

Stephansdo

m 

WD 1720. 06. 

28. 

1720. 

07. 14. 

gr. 

Esterházy 

Imre 

zágrábi 

püspök 

templomi 

búcsú 

Vilma Amália 

császárné, 

főhercegnők 

Hofburg 

kápolnája 

WD 1720. 07. 

16. 

1720. 

07. 31. 

gr. 

Nádasdy 

László 

Loyolai Szent 

Ignác ünnepe 

Vilma Amália 

császárné, 

főhercegnők 

jezsuita 

akadémiai 

templom 

WD 1720. 08. 

02. 
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csanádi 

püspök 

1720. 

08. 10. 

gr. 

Nádasdy 

László 

csanádi 

püspök 

Szent Lőrinc 

ünnepe 

Vilma Amália 

császárné, 

főhercegnők 

 

Augustiner–

Chorfrauen 

kolostor 

WD 1720. 08. 

13. 

1720. 

08. 15. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

Mária 

mennybemene

telének 

ünnepe, Mária 

Magdolna 

főhercegnő 

névnapja 

őfelségei, 

özvegy 

császárné, 

főhercegnők 

am hofi 

jezsuita 

templom 

WD 1720. 08. 

16. 

1720. 

08. 16. 

gr. 

Esterházy 

Imre 

zágrábi 

püspök 

Szent Rókus 

ünnepe 

őfelségei, 

főhercegnők 

Augustinerk

loster auf 

der 

Landstraße  

WD 1720. 08. 

16. 

1720. 

09. 08. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

Szűz Mária 

születésének 

ünnepe 

őfelségei, 

főhercegnők, 

velencei 

követ, 

miniszterek 

am hofi 

jezsuita 

templom 

WD 1720. 09. 

10. 

1720. 

09. 08. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

Szűz Mária 

születésének 

ünnepe 

őfelségei, 

főhercegnők, 

velencei 

követ, 

miniszterek 

am hofi 

Mária 

oszlopnál 

WD 1720. 09. 

10. 

1720. 

12. 08. 

gr. 

Nádasdy 

László 

csanádi 

püspök 

Szűz Mária 

szeplőtelen 

fogantatásána

k ünnepe 

őfelsége am hofi 

jezsuita 

templom 

WD 1720. 12. 

10. 

1721. 

01. 18. 

gr. 

Nádasdy 

László 

csanádi 

püspök 

gyászmise 

Eleonóra 

császárné 

(Lipót 

feleségének) 

lelkiüdvéért 

őfelségei, 

özvegy 

császárné, 

főhercegnők 

Hofburg 

kápolnája 

WD 1721. 01. 

21. 

1721. 

03. 30. 

gr. 

Nádasdy 

László 

csanádi 

püspök 

nincs megadva 

(Húsvét?) 

Vilma Amália 

császárné, 

főhercegnők 

am hofi 

jezsuita 

templom 

WD 1721. 04. 

01. 

1721. 

04. 02. 

gr. 

Nádasdy 

László 

csanádi 

püspök 

Paolai Szent 

Ferenc 

ünnepén 

Vilma Amália 

császárné, 

főhercegnők 

Paulanerkirc

he 

WD 1721. 04. 

04. 
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1721. 

04. 04. 

gr. 

Nádasdy 

László 

csanádi 

püspök 

nincs megadva őfelségei, 

főhercegnők 

Minoritenki

rche 

WD 1721. 04. 

04. 

1721. 

04. 05. 

gr. 

Nádasdy 

László 

csanádi 

püspök 

József császár 

lelkiüdvéért 

Vilma Amália 

császárné, 

főhercegnők 

Kapucinus 

templom 

WD 1721. 04. 

08. 

1721. 

04. 14. 

gr. 

Esterházy 

Imre 

zágrábi 

püspök 

Húsvéthétfő uralkodó, 

aranygyapjas 

lovagok 

Hofburg 

kápolnája 

Wolfsgruber, 

C.: 

Hofburgkapell

e i. m. 207. 

1721. 

06. 27. 

gr. 

Nádasdy 

László 

csanádi 

püspök 

magyar 

egyetemi 

nemzet 

ünnepete 

egyetem Stephansdo

m 

WD 1721. 06. 

27. 

1721. 

06. 28. 

gr. 

Nádasdy 

László 

csanádi 

püspök 

nincs megadva Vilma Amália 

császárné, 

főhercegnők 

Klarissenklo

ster 

WD 1721. 07. 

01. 

1721. 

07. 25. 

gr. 

Nádasdy 

László 

csanádi 

püspök 

Szent Jakab 

ünnepe 

Vilma Amália 

császárné, 

főhercegnők 

Augustiner–

Chorfrauen 

kolostor 

WD 1721. 07. 

25. 

1721. 

10. 17. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

gyászmise 

(Liechtenstein 

főudvarmester

ért) 

aranygyapjas 

lovagok, 

Liechtenstein 

család, más 

főrendek 

Augustinerk

irche 

WD 1721. 10. 

17. 

1721. 

10. 20. 

gr. 

Esterházy 

Imre 

zágrábi 

püspök 

esküvő 

(Althann–

Esterházy) 

Vilma Amália 

császárné, 

főhercegnők 

Hofburg 

kápolnája 

WD 1721. 10. 

21. 

1721. 

11. 21. 

gr. 

Esterházy 

Imre 

zágrábi 

püspök 

Szűz Mária 

bemutatásának 

ünnepe 

őfelségei, 

velencei 

követ, 

aranygyapjas 

lovagok 

Maria am 

Gestade 

Kirche 

WD 1721. 11. 

21. 

1721. 

11. 21. 

gr. 

Nádasdy 

László 

csanádi 

püspök 

Szűz Mária 

bemutatásának 

ünnepe 

őfelségei, 

velencei 

követ, 

aranygyapjas 

lovagok 

am hofi 

jezsuita 

templom 

WD 1721. 11. 

21. 
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1721. 

11. 23. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

  (elmosódott a 

mikrofilm) 

Augustinerk

iche 

WD 1721. 11. 

25. 

1722. 

03. 15. 

gr. 

Nádasdy 

László 

csanádi 

püspök 

morva 

egyetemi 

nemzet 

ünnepe 

morva 

főrendek 

Michaelerki

rche 

WD 1722. 03. 

18. 

1722. 

03. 22. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai és 

gr. 

Esterházy 

Imre 

zágrábi 

püspökök 

bécsújhelyi 

püspök 

(Manderschei

d–

Blankenheim) 

avatása 

őfelségei, 

titkos 

tanácsosok, 

miniszterek 

nincs 

megadva 

WD 1722. 03. 

28. 

1722. 

03. 25. 

gr. 

Nádasdy 

László 

csanádi 

püspök 

Jézus 

fogantatásána

k ünnepe 

őfelségei, 

főhercegnők, 

velencei 

követ, 

aranygyapjas 

lovagok 

Augustinerk

iche 

WD 1722. 03. 

28. 

1722. 

03. 25. 

gr. 

Nádasdy 

László 

csanádi 

püspök 

Jézus 

fogantatásána

k ünnepe 

őfelségei, 

főhercegnők, 

velencei 

követ, 

aranygyapjas 

lovagok 

am hofi 

jezsuita 

templom 

WD 1722. 03. 

28. 

1722. 

03. 27. 

gr. Erdődy 

László 

Ádám 

nyitrai 

püspök 

gyászmise nincs megadva nincs 

megadva 

WD 1722. 03. 

28. 

1722. 

04. 17. 

gr. 

Esterházy 

Imre 

zágrábi 

püspök 

József császár 

lelkiüdvéért 

Vilma Amália 

császárné, 

főhercegnők 

Kapucinus 

templom 

WD 1722. 04. 

18. 

1722. 

04. 18. 

gr. 

Esterházy 

Imre 

zágrábi 

püspök 

József császár 

lelkiüdvéért 

Vilma Amália 

császárné, 

főhercegnők 

Kapucinus 

templom 

WD 1722. 04. 

22. 

1722. 

11. 21. 

gr. 

Nádasdy 

László 

Szűz Mária 

bemutatásának 

ünnepe 

uralkodó, 

pápai nuncius, 

aranygyapjas 

lovagok 

Maria am 

Gestade 

Kirche 

WD 1722. 11. 

25. 
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csanádi 

püspök 

1722. 

12. 02. 

gr. 

Nádasdy 

László 

csanádi 

püspök 

Xavéri Szent 

Ferenc ünnepe 

filozófiai 

fakultás, br. 

Bornemissza 

János Ferenc 

jezsuita 

akadémiai 

templom 

WD 1722. 12. 

09. 

1723. 

06. 29. 

Berényi 

Zsigmond, 

apát, 

kanonok 

Pázmáneum 

fennállásának 

százéves 

ünnepén 

nincs megadva jezsuita 

akadémiai 

templom 

WD 1723. 06. 

30. 

1724. 

05. 16. 

gr. Zichy 

Ferenc 

szerencsi 

apát 

Nepomuki 

Szent János 

ünnepe 

Vilma Amália 

császárné 

Minoritenki

rche 

WD 1724. 05. 

17. 

1724. 

11. 21. 

gr. 

Nádasdy 

László 

csanádi 

püspök 

Szűz Mária 

bemutatásának 

ünnepe 

őfelségei, 

arangyapjas 

lovagok, 

miniszterek 

Maria am 

Gestade 

Kirche 

WD 1724. 11. 

22. 

1725. 

02. 14. 

gr. 

Nádasdy 

László 

csanádi 

püspök 

hamvazó 

szerda 

őfelségei, 

özvegy 

császárné, 

főhercegnők, 

főrendek 

Hofburg 

kápolnája 

WD 1725. 02. 

17. 

1725. 

06. 27. 

Berkes 

András 

herakleiai 

püspök 

magyar 

egyetemi 

nemzet 

ünnepete 

egyetem Stephansdo

m 

WD 1725. 06. 

30. 

1726. 

02. 02. 

gróf 

Esterházy 

Imre érsek 

Szűz Mária 

megtisztulásán

ak ünnepe 

őfelségei, 

arangyapjas 

lovagok, 

francia és 

velencei 

követek, 

miniszterek 

Augustinerk

irche 

WD 1726. 02. 

06. 

1726. 

05. 19. 

gróf 

Esterházy 

Imre érsek 

nincs megadva "alacsonyabb 

és magasabb 

rangú rendi 

személyek" 

piarista 

temploma 

WD 1726. 05. 

22. 

1728. 

10. 20. 

Acsády 

Ádám 

veszprémi 

püspök, 

kancellár 

gyászmise 

(szardíniai 

királyné 

lelkiüdvéért) 

őfelségei, 

főhercegnők, 

pápai nuncius, 

bécsi érsek 

Augustinerk

irche 

WD 1728. 10. 

23. 

1728. 

11. 02. 

Acsády 

Ádám 

veszprémi 

püspök, 

kancellár 

Mindenszente

k ünnepe 

uralkodó és 

kísérete 

Augustinerk

irche 

WD 1728. 11. 

03. 
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1729. 

04. 26. 

Acsády 

Ádám 

veszprémi 

püspök, 

kancellár 

gyászmise 

(Lipót 

lotaringiai 

hercegért) 

uralkodó, 

arangyapjas 

lovagok, 

főrendek 

nincs 

megadva 

WD 1729. 04. 

27. 

1730. 

07. 22. 

gr. 

Patachich 

Gábor 

Hermann 

szerémi 

püspök 

tatároktól 

kiváltott 

keresztények 

fogadásának 

örömére 

nincs megadva körmenet a 

Favoritától 

a rabkiváltó 

trinitáriusok 

templomáig 

WD 1730. 07. 

26. 

1730. 

09. 13. 

Acsády 

Ádám 

veszprémi 

püspök, 

kancellár 

gyászmise 

(Henrietta 

Braunschweig

–Lüneburgi 

hercegnőért, 

Amália 

császárnő 

édesanyjáért) 

őfelségei, 

özvegy 

császárné, 

főhercegnők 

Augustinerk

irche 

WD 1730. 09. 

16. 

1731. 

02. 26. 

gr. 

Patachich 

Gábor 

Hermann 

szerémi 

püspök 

gyászmise 

(Antonio 

pármai 

hercegért) 

uralkodó és 

kísérete 

Augustinerk

irche 

WD 1731. 02. 

28. 

1740. 

12. 21. 

gr. 

Esterházy 

[nyitrai?]p

üspök  

Szent Tamás 

apostol 

ünnepe 

uralkodó, 

aranygyapjas 

lovagok 

Hofburg 

kápolnája 

Wolfsgruber, 

C.: 

Hofburgkapell

e i. m. 234. 

1741. 

02. 01. 

gr. 

Patachich 

Gábor 

Hermann 

kalocsai 

érsek 

Szűz Mária 

megtisztulásán

ak előestje 

Erzsébet 

Krisztina 

császárné 

Hofburg 

kápolnája 

WD 1741. 02. 

04. 

1741. 

02. 02. 

gr. 

Patachich 

Gábor 

Hermann 

kalocsai 

érsek 

Szűz Mária 

megtisztulásán

ak ünnepe 

Erzsébet 

Krisztina 

császárné 

Hofburg 

kápolnája 

WD 1741. 02. 

04. 

1741. 

02. 09. 

gr. 

Esterházy 

Imre 

sibeniki 

püspök 

Szent 

Apollónia 

ünnepe 

Mária 

Magdolna 

főhercegnő 

Augustinerk

irche 

WD 1741. 02. 

11. 

1741. 

03. 13. 

gr. Erdődy 

Gábor 

Antal egri 

püspök 

József 

főherceg 

keresztelője 

uralkodói 

család, 

aranygyapjas 

Hofburg 

lovagterme 

(Ritterstube) 

WD 1741. 03. 

25. függ. 
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lovagok, 

miniszterek 

1742. 

02. 02. 

gr. 

Esterházy 

Imre 

nyitrai 

püspök 

Szűz Mária 

megtisztulásán

ak ünnepe 

őfelségei és 

nemesi 

kíséretük 

Augustinerk

irche 

WD 1742. 02. 

03. 

1742. 

08. 15. 

gr. 

Esterházy 

Imre 

nyitrai 

püspök 

Nagyboldogas

szony ünnepe 

őfelségei, 

pápai nuncius, 

velencei 

követ, udvari 

nemesek 

Hofburg 

kápolnája 

Aus der Zeit 

Maria 

Theresias i. m. 

I. 100.; 273. 

1742. 

10. 15. 

gr. 

Esterházy 

Imre 

nyitrai 

püspök 

Mária Terézia 

névnapja 

királynő, 

főhercegnők 

és nemesi 

kíséretük 

Hofburg 

kápolnája 

WD 1742. 10. 

17. 

1742. 

11. 30. 

gr. 

Esterházy 

pécsi 

(nyitrai?) 

püspök 

Szent András 

ünnepe 

uralkodó, 

arangyapjas 

lovagok 

Augustinerk

irche 

WD 1742. 12. 

01. 

1743. 

09. 14. 

gr. 

Esterházy 

Imre 

nyitrai 

püspök 

Mária Anna 

főhercegnő 

születésnapja 

őfelségei és 

kíséretük 

Augustinerk

irche 

WD 1743. 09. 

18. 

1743. 

10. 20. 

gr. Csáky 

Miklós 

erdélyi 

püspök 

gyászmise 

(Károly 

császár 

lelkiüdvéért) 

özvegy 

császárné, 

főhercegnők 

és kíséretük 

Kapucinus 

templom 

WD 1743. 10. 

23. 

1743. 

10. 21. 

gr. Csáky 

Miklós 

erdélyi és 

gróf 

Barkóczy 

Ferenc 

címzetes 

püspökök 

gyászmise 

(Károly 

császár 

lelkiüdvéért) 

Mária Anna 

főhercegnő és 

kísérete 

Kapucinus 

templom 

WD 1743. 10. 

23. 

1743. 

10. 21. 

gr. Erdődy 

Gábor 

Antal egri 

és gr. 

Berényi 

Zsigmond 

pécsi 

püspökök 

gyászmise 

(Károly 

császár 

lelkiüdvéért) 

őfelségei Hofburg 

kápolnája 

WD 1743. 10. 

23. 
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1743. 

10. 27. 

gr. Csáky 

Miklós 

erdélyi 

püspök 

hálaadó mise a 

pestisből való 

gyógyulásért 

őfelségei, 

kíséretük, nép 

Peterskirche

, majd a 

grabeni 

pestisszobor 

WD 1743. 

10.30. 

1743. 

11. 01. 

gr. Erdődy 

Gábor 

Antal egri 

püspök 

Mindenszente

k ünnepe 

őfelségei, 

aranygyapjas 

lovagok 

Hofburg 

kápolnája 

WD 1743. 11. 

02. 

1743. 

11. 01. 

gr. Berényi 

Zsigmond 

pécsi 

püspök 

Mindenszente

k ünnepe 

Mária Anna 

főhercegnő és 

kísérete 

Hofburg 

kápolnája 

WD 1743. 11. 

02. 

1743. 

11. 30. 

gr. Berényi 

Zsigmond 

pécsi 

püspök 

Szent András 

ünnepe 

uralkodó, 

aranygyapjas 

lovagok 

Augustinerk

irche 

WD 1743. 12. 

04. 

1744. 

01. 05. 

gr. Erdődy 

Gábor 

Antal egri 

püspök 

aranygyapjas 

ünnep, ill. 

három 

királyok 

ünnepe 

őfelségei és 

kíséretük, 

aranygyapjas 

lovagok 

Augustinerk

iche 

WD 1744. 01. 

08. 

1744. 

01. 12. 

Libeniczy 

János S. J. 

nincs megadva 

(vasárnap) 

magyar 

katonák, 

főrendek 

am hofi 

jezsuita 

templom 

WD 1744. 01. 

18. 

1744. 

10. 20. 

gr. 

Barkóczy 

Ferenc 

címzetes 

püspök 

gyászmise 

(Károly 

császár 

lelkiüdvéért) 

őfelségei Hofburg 

kápolnája 

WD 1744. 10. 

21. 

1744. 

11. 30. 

gr. 

Esterházy 

Imre 

nyitrai 

püspök 

Szent András 

ünnepe 

uralkodó, 

aranygyapjas 

lovagok 

Augustinerk

irche 

WD 1744. 12. 

02. 

1744. 

12. 24. 

gr. 

Barkóczy 

Ferenc 

egri 

püspök 

Szenteste őfelségei, 

aranygyapjas 

lovagok 

Hofburg 

kápolnája 

WD 1744. 12. 

26. 

1745. 

01. 26. 

gr. 

Barkóczy 

Ferenc 

egri 

püspök 

gyászmise 

(Lotaringiai 

Karolina 

hercegnőért) 

őfelségei, 

főrendek 

Augustinerk

irche 

WD 1745. 01. 

30. 

1745. 

01. 26. 

gr. 

Esterházy 

Imre 

nyitrai 

püspök 

gyászmise 

(Lotaringiai 

Karolina 

hercegnőért) 

őfelségei, 

főrendek 

Augustinerk

irche 

WD 1745. 01. 

30. 
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1745. 

02. 01. 

gr. 

Barkóczy 

Ferenc 

egri 

püspök és 

gr. 

Esterházy 

Imre 

nyitrai 

püspök 

Károly 

főherceg 

keresztelője 

uralkodói 

család, 

aranygyapjas 

lovagok, 

miniszterek 

Hofburg 

lovagterme 

(Ritterstube) 

WD 1745. 02. 

10. függ. 

1745. 

03. 14. 

gr. Zichy 

Ferenc 

győri 

püspök 

Károly 

főherceg 

bemutatásának 

ünnepe (hat 

héttel 

korábban 

született) 

uralkodónő, 

pápai nuncius, 

miniszterek, 

gavallérok 

Hofburg 

kápolnája 

WD 1745.03. 

17., vagy 

bővebben WD 

1745. 03. 20. 

függ. 

1745. 

11. 01. 

gr. 

Esterházy 

Imre 

nyitrai 

püspök 

Mindenszente

k ünnepe 

őfelségei, 

bécsi érsek, 

főurak 

Augustinerk

irche 

WD 1745. 11. 

03. 

1745. 

11. 30. 

gr. 

Esterházy 

Imre 

nyitrai 

püspök 

Szent András 

ünnepe 

uralkodó, 

aranygyapjas 

lovagok 

Augustinerk

irche 

WD 1745. 12. 

01. 

1746. 

08. 02. 

gr. 

Barkóczy 

Ferenc 

egri 

püspök 

Porciunkula 

búcsúja 

őfelségei, 

Lotaringiai 

Sarolta 

hercenő, bécsi 

érsek, 

főnemesek 

Kapucinus 

templom 

WD 1746. 08. 

03. 

1746. 

10. 15. 

gr. 

Barkóczy 

Ferenc 

egri 

püspök 

Mária Terézia 

névnapja 

őfelségei, 

főnemesek 

Schönbrunn 

kápolnája 

WD 1746. 10. 

19. 

1747. 

11. 30. 

gr. Klimó 

György 

novi 

címzetes 

püspök 

Szent András 

ünnepe 

uralkodó, 

arangyapjas 

lovagok 

Augustinerk

irche 

WD 1747. 12. 

02. 

1748. 

02. 11. 

gr. Klimó 

György 

novi 

címzetes 

püspök 

Karintiai 

Szent 

Domícián 

ünnepe 

karintiai 

rendek 

Peterskirche WD 1748. 02. 

14. 
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1748. 

10. 11. 

gr. 

Esterházy 

Imre 

nyitrai 

püspök 

vigília 

(Dorottya 

pármai 

hercegnéért) 

őfelségei, 

követek 

Hofburg 

kápolnája 

Wolfsgruber, 

C.: 

Hofburgkapell

e i. m. 252. 

1748. 

10. 18. 

gr. Zichy 

Ferenc 

győri 

püspök 

gyászmise 

(Károly 

császár 

lelkiüdvéért) 

uralkodói 

család 

Kapucinus 

templom 

WD 1748. 10. 

23. 

1748. 

10. 19. 

gr. Zichy 

Ferenc 

győri 

püspök 

gyászmise 

(Károly 

császár 

lelkiüdvéért) 

uralkodói 

család 

Kapucinus 

templom 

WD 1748. 10. 

23. 

1748. 

11. 30. 

gr. 

Barkóczy 

Ferenc 

egri 

püspök 

Szent András 

ünnepe 

uralkodó, 

arangyapjas 

lovagok 

Augustinerk

irche 

WD 1748. 12. 

04. 

1749. 

10. 22. 

gr. Zichy 

Ferenc 

győri, gr. 

Esterházy 

Imre 

nyitrai, 

br.Klobusi

czky 

Ferenc 

zágrábi 

püpökök 

és gr. 

Csáky 

Miklós 

kalocsai 

érsek 

Kollonich 

bécsi érsek, 

bíboros ötven 

éves pappá 

szentelésének 

ünnepe 

őfelségei, 

udvar, számos 

főrend 

Stephansdo

m 

WD 1749. 10. 

29. 

1750. 

11. 29. 

gr. 

Esterházy 

Imre 

nyitrai 

püspök 

Advent első 

vasárnapja, 

Szent András 

ünnepének 

előestje 

uralkodó, 

pápai nuncius, 

aranygyapjas 

lovagok 

Augustinerk

irche 

WD 1750. 12. 

02. 

1755. 

05. 13. 

gr. 

Esterházy 

Imre 

nyitrai 

püspök 

Mária Terézia 

(és Mária 

Krisztina) 

születésnapja 

uralkodói 

család, 

főrangú 

ünneplő 

társaság 

Schönbrunn 

kápolnája 

ÖStA HHStA 

Ha 

Zeremonialpro

tokolle Bd. 25. 

(1755–1756) 

120. 

1759. 

05. 13. 

gr. Zichy 

Ferenc 

győri 

püspök 

Mária Terézia 

(és Mária 

Krisztina) 

születésnapja 

uralkodói 

család, 

főrangú 

ünneplő 

társaság 

Schönbrunn 

kápolnája 

ÖStA HHStA 

Ha 

Zeremonialpro

tokolle Bd. 27. 
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(1759–1760) 

76. 

1763. 

01. 10. 

gr. 

Batthyány 

József 

kalocsai 

érsek 

esküvő 

(Esterházy–

Erdődy) 

őfelségei, 

főnemesek 

Hofburg 

kápolnája 

WD 1763. 01. 

12. 

1764. 

01. 23. 

gr. 

Batthyány 

József 

kalocsai 

érsek 

esküvő 

(Batthyány–

Erdődy) 

nincs megadva Hofburgban 

Batthyány 

főudvarmest

er szobája 

WD 1764. 01. 

25. 

1764. 

05. 06. 

gr. 

Barkóczy 

Ferenc 

esztergomi 

érsek 

Szent István–

rend alapítása 

őfelségei, 

Szent István–

rend tagjai, 

főrendek 

Augustiener

kirche 

WD 1764. 05. 

09. függ. 

1765. 

02. 03. 

gr. 

Batthyány 

József 

kalocsai 

érsek 

püspökszentel

és (Pius 

Manzador 

címzetes zengi 

püspök) 

"magasabb és 

alacsonyabb 

rendi 

személyek" 

Michaelerki

rche 

WD 1765. 02. 

06. 

1765. 

10. 15. 

gr. 

Batthyány 

József 

kalocsai 

érsek 

Mária 

Terézia–rend 

ünnepe 

őfelségei, 

Mária 

Terézia–rend 

tagjai 

Hofburg 

kápolnája 

WD 1765. 10. 

16. 

 


