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I. Témaválasztás, kutatási előzmények 

A magyar főnemesség és a Habsburg uralkodók kapcsolata javult a 18. században, 

illetve a magyar arisztokrácia bécsi udvari jelenléte is igen nagymértékben megnövekedett, 

azonban utóbbi folyamat részleteiről ez idáig keveset tudott a történettudomány. Pedig a kérdés 

relevanciája nemcsak reprezentációtörténeti, hanem politikatörténeti szempontból is 

megkérdőjelezhetetlen. 1711 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. 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. A Habsburg elődök hibáiról, és a magyar főnemesekkel folytatandó helyes politikai 

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

úton kívánt tovább haladni. Az 1765-ös szimbolikus korszakhatárt több tényező is indokolttá 

tette: a téma nagysága, I. Ferenc császár halálát követően Mária Terézia mély gyásza, II. József 

császár trónra lépése, valamint az udvari kultúra átalakulása. 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 (többek 

között) Kosáry Domokos és H. Balázs Éva is ekkortól feltételezte. 

A disszertációban vizsgált személyek körét a magyar főnemesek alkotják. A „magyar” 

alatt a natio Hungaricahoz tartozó, a Szent Korona országaiból származókat értem, ide sorolom 

a magyar, a horvát és az erdélyi származású főrendeket is. A 18. századi Habsburg 

Monarchiában még ilyen tág fogalomhasználat mellett sem problémamentes az arisztokraták 

kategorizálása. Több főnemesi család olyan szorosan integrálódott az osztrák–cseh 

arisztokrácia közé, tett szert inkolátusságra, birtokokra és futott be „külföldi” tartományokban 

karriert, hogy nemcsak az örökös tartományok főnemességétől nem könnyű elválasztani, 

hanem sokkal inkább magyar kötődése válik megkérdőjelezhetővé. 

A dolgozat központi problémája a főnemesség bécsi integrációjának vizsgálata. 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 tekintem, 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 
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főurak kizárólag csak az udvarban tartózkodtak volna, és saját birtokaiktól vagy a regionális 

politikai közélettől elszakadtak volna. Az udvari integráció a többség számára többé-kevésbé 

rendszeres, de csupán időszakos udvari, fővárosi jelenlétet jelentett. A disszertációban arra a 

kérdésre kerestem 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 fordítottam a magyar rendek udvari reprezentációjának a vizsgálatára. Ugyanis a kora 

újkorban a ceremóniák és rítusok különleges jelentőséggel 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 disszertáció három tematikus egységben járja körül az integráció problémakörét: Az 

udvari integráció színterei című részben (II.) az integráció két fontos lehetőségét (az udvartartás 

magyar főnemesi alkalmazottait és a császárvárosban tanuló főrendű diákokat) mutatja be. A 

Rang és ceremónia című részben (III.) a magyar arisztokraták udvari reprezentációs 

lehetőségeit és a ranghierarchiában elfoglalt szerepét járja körül. A következő tematikus 

egység, Bécsi magyarok a kortársak szemével (IV.) 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, részben) oldalnézeti képet sikerült alkotni. 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. 

A disszertáció kérdésfelvetése és megközelítésmódja több historiográfiai hagyományba 

is beilleszthető. Nyugat-Európában, de kiváltképp a német nyelvterületeken az udvarkutatás 

igen hosszú múltra vezethető vissza. A 19. század második felében Jakob Burckhardt hívta fel 

a figyelmet a reneszánsz udvarok komplex jelentőségére, majd a 20. század második 

harmadában Norbert Elias szociológus nézetei adtak komoly lendületet az interdiszciplináris 

kutatás számára. Az 1980-as évektől Barbara Stollberg-Rilinger nevével fémjelezhető a 

„politika kultúrtörténetét” feltáró iskola, amelynek szemléletmódja és módszertana a jelen 

vizsgálat számára is igen inspirálóan hatott. 
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Európa egyik legnagyobb uralkodói udvarának, a bécsi udvarnak a kutatástörténete is 

könyvtárnyi monográfiát, tanulmányt és forráskiadást foglal magában, a 19. század utolsó 

harmadától, Alfred von Arneth munkásságától kezdve, a kurrens kutatás eredményeiig. A jelen 

vizsgálat kérdésfelvetése szempontjából (a teljesség igénye nélkül) a legfontosabb köteteknek 

Ivo Cerman, Jeroen Duindam, Mark Hengerer, Petr Mat’a, Martin Scheutz, Andreas Pečar vagy 

Eric Hassler művei tekinthetők, amelyekben a szerzők egyik fő vizsgálati problémáját a 

Habsburg Monarchia 17–18. századi főnemességének bécsi udvari integrációja és 

reprezentációja jelentette. 

Tehát a kutatók az elmúlt évtized(ek)ben az örökös tartományok arisztokráciájának 

császárvárosi tevékenységéről számos alapvető vizsgálatot végeztek, azonban a 18. század 

vonatkozásában a magyar történettudomány nem tud hasonló műveket felsorakoztatni. Ugyan 

már a 19. század végén folytatott Marczali Henrik témába vágó alapkutatásokat, amelyeket 

később Wellmann Imre és Málnási Ödön is folytattak, azonban az államszocializmus 

időszakában az udvar és az arisztokrácia problémaköre tabutémának számított. A magyar 

udvartörténeti kutatás (a társtudományok együttműködésével) már a rendszerváltás előtt 

megindult Klaniczay Tibornak köszönhetően. Az 1990-es évek elejétől kezdve Pálffy Géza 

kutatta, kutatja a legátfogóbban a bécsi magyar integráció történetét, azonban Pálffy 

vizsgálódásai kiváltképp a 16. századra terjedtek ki. A 18. századdal kapcsolatban számos 

intézménytörténeti vagy biográfiai kutatás érintette a magyar főnemesség udvari 

integrációjának és reprezentációjának a problémáját, azonban a téma átfogó feldolgozása ez 

idáig váratott magára. 

 

II. Feldolgozott források 

 A disszertáció forrásbázisát nem egy egységes, jól elhatárolható levéltári állag 

jelentette. A magyar főnemesség bécsi udvari integrációjának kutatása csak széttagolt és 

egymáshoz igen lazán kapcsolódó források feldolgozása révén lehetséges. A jelen vizsgálat 

során egyfajta átfogó „felülnézeti” kép kialakítására törekedtem, tehát elsősorban az udvari 

levéltárak forrásai alapján közelítettem meg a témát, és nem a főnemesi levéltárak iratai alapján. 

 A Habsburg (császári, császárnéi, főhercegi, főhercegnői) udvartartások magyar 

méltóságviselőinek jegyzékét az 1711 és 1765 között kiadott ún. udvari kalendáriumok 

(Kayser-königlicher Hof- und Ehren-Calender) és sematizmusok (Kayserlicher, Königlicher 

und Erzherzoglicher Staats- und Standeskalender) alapján állítottam össze. Az udvartartás 

magyar tagjainak elemzéséhez felhasználtam a Főudvarmesteri Hivatal pénzügyeit 
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dokumentáló Hofparteienprotokolle-köteteket (ÖStA HHStA OMeA Protokoll in 

Hofparteiensachen) is. 

 A Rang és ceremónia című tematikus egységben a magyar főnemesség udvari 

reprezentációját elemeztem. Itt a Főudvarmesteri Hivatal Zeremonialprotokoll kötetei (ÖStA 

HHStA OMeA Zeremonialprotokoll) és az Ältere Zeremonialakten iratai (ÖStA HHStA OMeA 

ÄZA) mellett felhasználtam a Birodalmi Kancellária ceremoniális iratait (ÖStA HHStA RK 

Zeremonialakten), a Szent István Rend Levéltárának (MNL OL P 1058) Általános Iratait és 

Szertartásrendjeit, valamint a Bécsi Magyar Nemesi Testőrség (HL A királyi magyar nemesi 

testőrség iratai) 1760 és 1765 között kelt iratait is. A ceremóniák és a különféle reprezentációs 

aktusok értelmezéséhez nagy segítséget jelentettek Gottfried Stieve, Friedrich Wilhelm von 

Winterfeld, Johann Christian Lünig, Julius Bernhard von Rohr, Johann Jakob és Friedrich Karl 

von Moser ún. Zeremonialwissenschaft és udvari jog (Hofrecht) tudományágába tartozó művei. 

A magyar kamarások és titkos tanácsosok névsorának összeállításához a Főkamarási Hivatal 

(ÖStA HHStA OKäA Serie F), az Államkancellária (ÖStA HHStA StK Geheime Räthe) és a 

Birodalmi Kancellária (ÖStA HHStA RK Geheime Räthe) kapcsolódó lajstromait használtam 

fel. 

 A Bécsi magyarok a kortársak szemével című tematikus egység elkészítéséhez egyfelől 

kortárs szerzőktől származó narratív forrásokat vettem alapul: naplókat (mint Khevenhüller 

főudvarmester naplója), útleírásokat (Lady Mary Wortley Montagu, Johann Michael von Loën, 

Karl Ludwig Wilhelm von Pöllnitz műveit), városleírásokat (Antonio Bormastino, Johann 

Basilius Küchelbecker, vagy Matthias Fuhrmann írásait), valamint (a 19. század végén kiadott) 

porosz és velencei követjelentéseket. A tematikus egység másik fontos forrásbázisát a bécsi 

periodika a Wienerisches Diarium jelentette, amelynek hetente kétszer kiadott számait az 1711 

és 1765 közötti időszakból szisztematikusan feldolgoztam. 

 A megnevezett források alkották a disszertáció forrásbázisának gerincét, azonban 

mellettük még számos levéltári, nyomtatott és kiadott forrást sikerült felhasználni az iskolai 

matrikuláktól a ceremónia leírásokon, levelezéseken, és emlékiratokon át a könyvjegyzékekig.  

 

III. A disszertáció fontosabb eredményei 

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 
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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. Fontos 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, ugyanis a magyar csillagkeresztesek többsége férjük 

birtokközpontján, nem pedig Bécsben hunyt el. 

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. 

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, akik későbbi is 

aktív szerepet játszottak az udvarban (mint például Erdődy László Ádám vagy Zichy Ferenc). 

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 eredményesen tudtak kamatoztatni a 

császárvárosban. 

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 legnevesebbeket 
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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, ha valakinek sikerült udvari 

alkalmazásba állnia. Ebben a korszakban a testőrök nélkül rövidebb vagy hosszabb ideig 36 

magyar személy volt a Habsburg udvartartás alkalmazottja. A többség inkább fiatalon, 

udvarhölgyként vagy kamarásként szolgált, de többeknek sikerült a főudvarmesteri vagy a 

főudvarmesternői pozíciókat is elérniük. Batthyány Károly személyének jelentőségét külön 

hangsúlyozni 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 

Szent István Rendbe, valamint a Csillagkeresztes Rendbe) való felvételek. Ezek segítségével 
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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 hívták. A magyar főrendek szép számban részesültek ezen titulusokból 

és kitüntetésekből (a disszertáció függeléke tartalmazza a kitüntetettek névlistáit). A Magyar 

Királyság reprezentációját jelentősen növelte a Szent István Rend életre hívása, amelynek tagjai 

között fő helyen szerepeltek magyar arisztokraták. 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 lehetett 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. 

A vizsgált korszakban az udvari integráció ütemének a felgyorsulását lehet megfigyelni, 

amely egyszerre magyarázható az udvar kezdeményező politikájával és a magyar arisztokrácia 

együttműködésével. Az integráció erősödésével kapcsolatban hadd említsek meg 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 

gondolok: Batthyány Károlyra és Lajosra, Bethlen Gáborra, Czobor Márkra és Józsefre, Csáky 

Imrére, Draskovich Jánosra, Erdődy Ádám Lászlóra, Györgyre és Gábor Antalra, (herceg) 

Esterházy Pál Antalra és Miklósra, (gróf) Esterházy Miklósra és Ferencre, Nádasdy Ferencre, 
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Pálffy Lipótra, Miklósra és (az utóbbi fiára) Károlyra, vagy Serényi Károly Antalra, de 

mellettük még számos főurat felsorolhatnék. A hölgyek közül érdemes Batthyány Antónia, 

Czobor Mária Antónia, Erdődy Jozefa vagy Esterházy Terézia nevét megjegyezni, és a nem 

magyar születésű feleségeket még nem is említettem. 

A rövid összegzésből 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. Ez nemcsak a magyar főrendekkel való összehasonlításban, hanem a 

Kinskykkel, a Khevenhüllerekkel, a Liechtensteinekkel, a Schwarzenbergekkel, vagy a 

Trautsonokkal való összevetésben is helytállónak tűnik (itt az udvartartásban betöltött 

tisztségekre, az Arangyapjas vagy a Csillagkeresztes Rendbe való felvételi arányokra, vagy a 

kamarási és titkos tanácsosi kinevezések életkorára gondolok). 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 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. Itt 

kiváltképp a Batthyány–Kinsky, a Bethlen–Khevenhüller, az Esterházy–Althann, a Nádasdy–

Lamberg vagy a Pálffy–Starhemberg házasságokra szeretném felhívni a figyelmet. 

Érdemes megjegyezni, hogy a magyar főméltóság-viselők közül nem mindenki volt 

aktívan jelen a bécsi udvarban, hanem csak meghatározott, ceremoniális alkalmakkor utazott a 

császárvárosba. Ilyen volt 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 vélem, hogy nem a magyar arisztokraták bécsi kapcsolatai 

szempontjából jelenti egy új éra kezdetét – sőt Kazinczy korára a fővárosi magyar integráció 

még tovább erősödött –, hanem az udvari társadalom és reprezentáció világában bekövetkezett 
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változások perspektívájából. A Francia Királyság esetében a kulturális változás egyértelműen 

érzékelhető 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 pedig megmaradt a kormányzati döntéshozás színhelyének, 

azonban a 18. század utolsó harmadában a hagyományos uralkodói reprezentáció jelentősége 

nagy mértékben csökkent. Emellett a szórakozási és kulturális lehetőségek szempontjából a 

nagyváros nyújtotta miliő (az udvarral szemben) sokkal inkább felértékelődött. 
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