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Peres Zsuzsanna

Az osztrák császári 
udvarban szolgáló magyar 

udvarhölgyek házassági 
szerződései1

A Jane Austen Büszkeség és balítélet című regényé
ből sokat idézett mondatok, miszerint: „Egy szép 
vagyonnal rendelkező, nőtlen férfi nem lehet meg 

feleség nélkül. Ez mindenki szerint alapvető igazság”,2 tö
kéletesen helytálló volt a kora újkori magyar arisztokrata 
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férfiakra és férjhezmenetel szempontjából a nőkre éppen 
úgy, mint a 19. századi angol arisztokráciára. Ha adott volt 
egy szép hozománnyal bíró fiatal, eladósorban álló lány, ak
kor a rokonai kötelességüknek érezték, hogy számára mi
hamarabb párt találjanak, hacsak a lány nem mutatott kü
lönösebb vonzalmat az apácaélet iránt. Amint a nők elérték 
törvényes életkorukat, atyjuk, illetve, ha ő meghalt, a nő fér
firokonai igyekeztek mihamarabb kiházasítani őket. Ez igaz 
volt azokra az arisztokrata nőkre is, akik a császári udvarban 
udvarhölgyként szolgáltak, azzal a különbséggel, hogy az ő 
esetükben a kiházasításba nemcsak a szülők, hanem maga a 
császári pár is beleszólt azáltal, hogy az udvarhölgyek csak 
az ő jóváhagyásukkal köthettek házasságot, és a házasulan
dó felek között megkötendő házassági szerződést is annak 
a császárnénak a főudvarmestere előtt kellett megkötni, aki
nek az illető udvarhölgy a szolgálatában állt.
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Az ily módon történő kiházasítás a mai, nyugati világ
ban nevelkedett ember számára talán szokatlannak és fur
csának tűnhet, ám ha megvizsgáljuk a kora újkori magyar 
arisztokrácia életvitelét és szokásait, akkor be kell látnunk, 
hogy igenis szükség volt a rokonok közbenj árására, hiszen 
az eladósorba került lányok és házasulni készülő férfiak 
közötti ismerkedésnek vajmi kevés terrénuma volt. Ilye
nek voltak a bálok, illetve az előre megrendezett, hivatalos 
keretek között lebonyolított találkozók, amikor a leendő 
férj és feleség a rokonai jelenlétében, szervezett keretek 
között, rövid időre találkozott egymással.3 A házasság
kötésbe való beleegyezésen kívül a házasulandó feleknek 
viszonylag kevés beleszólása volt, minden, a házasságba 
bevitt vagyonnal kapcsolatos egyezkedést a leendő házas
felek rokonai bonyolítottak le egymással és foglalták azo
kat különböző formában írásba. Ez különösen igaz volt az 
udvarhölgyek esetében, akiket az a megtiszteltetés is ért, 
hogy a császári pár, illetve elsősorban a császárnék (anya
császárné, császárné) szolgálatába szegődhettek.

Udvarhölgynek lenni azonban nemcsak nagy megtisz
teltetést, de igen szigorú viselkedési szabályok szerinti 
életet is jelentett. Az udvarhölgyek felett a főudvarmes- 
ternő gyakorolt felügyeletet, aki a császárné közvetlen 
szolgálatában állt. Ez lehetett az özvegy anyacsászárné, 
de a regnáló császárné is. A főudvarmesternőnek szigo
rú utasításokat kellett követnie, melyeket udvari rendelet 
formájában bocsátott ki számára az a személy, akinek a 
közvetlen szolgálatában állt. Ebben a császárné előírta 
számára azt, hogy mire köteles figyelni az udvarhölgyek

kiválasztása során, hogyan kell felügyelnie őket a szol
gálatuk alatt. A szabályok egészen részletekbe menően 
leírták, hogy egy udvarhölgy mit tehetett és mit nem, a 
kötelező templomba járástól egészen addig, hogy mikor, 
milyen körülmények között, kivel állhatott szóba, és mi 
volt számára ilyenkor a követendő udvari etikett. Termé
szetes, hogy ily módon kiházasításuk sem volt közömbös 
az udvar számára, ezért arról maga az anyacsászárné vagy 
a császárné gondoskodott, és rangon aluli férjet semmi
képpen sem választhatott magának egy udvarhölgy.4

Ennek a tanulmánynak terjedelmi korlátok okán nem 
témája az udvarhölgyek és általában véve az udvari élet
nek a bemutatása, mindössze csak egy kis szegmensét 
kívánja felvillantani az udvari életnek, jelesül az udvar
hölgyek kiházasítását és a házassági szerződésekben elő
forduló vagyonjogi kikötéseket. Mindazonáltal meg kell 
említeni, hogy a téma kétségkívül további érdekes kuta
tások lehetőségét is magában rejti, hiszen a magyar jog
történész és történész társadalom eddig az udvarhölgyek
re vonatkozóan kiterjedt kutatásokat nem folytatott. Az 
arisztokráciakutatás terén az utóbbi években jelentek meg 
hézagpótló összefoglaló, illetve egy-egy család életével 
foglalkozó tudományos munkák, és ezen belül vannak a 
kora újkori arisztokráciára vonatkozó nőtörténeti kutatá
sok is, ám a magyar származású udvarhölgyek bécsi udva
ri életéről vajmi keveset tudhatunk meg ezekből.5

A tanulmány tényleges témáját képező házassági szer
ződéseket a bécsi Haus- Hof- und Staatsarchivban őrzött 
Obersthofmeisteramt anyagai között találhatjuk meg. 335
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ilyen, udvarhölgyekre vonatkozó házassági szerződés ma
radt fenn az említett állományban, amelyből mindössze 
38 magyar vonatkozású. Ezeknek a szerződéseknek az 
Obersthofmeisteramt anyagai közötti megőrzését akkor 
rendelték el, amikor a kora újkori bécsi császári udvar, a 
spanyol és burgundi minta alapján, I. Ferdinánd 1527. évi 
udvari rendeletének (Hofordnung) köszönhetően elnyerte 
a formáját és struktúráját. Négy tisztség jött létre ekkor: 
a főudvarmesteré (Obersthofmeister), a főszállásmesteré 
(Obersthofmarschall), a főkamarásmesteré (Obersthof- 
kammer) és végül, de nem utolsósorban a főlovászmeste- 
ré (Oberststallmeister) 6 A császári 
szolgálattevők struktúráját leképe
ző módon léteztek párhuzamosan 
a családtagoknak (özvegy anyacsá
szárné, császárné, hercegek, gyer
mekek) is saját, ugyanilyen tisztsé
get viselő hivatalnokai. Ezek közül 
legjelentősebbek a császárné és az 
özvegy anyacsászárné udvartartása 
és tisztségviselői voltak, akik kö
zül a főudvarmesterhez tartozott az 
udvarhölgyek kiházasításának ügye 
is.7

Általánosságban megjegyezhe
tő, hogy az udvarhölgyek házas
sági szerződései esetében szigorú 
formakényszer érvényesült, külö
nösen a 16. század második felétől 
kezdődően, s mint minden házassági 
szerződés megkötését, természete
sen ezeket is általában gondos tárgyalások előzték meg. 
A tárgyalásokra példaként egy naplóbejegyzésből fenn
maradt részletet lehet felhozni, amely a Pálffy János An
tal gróf, Pálfíy Pál nádor idősebb fia és Nádasdy Terézia, 
Nádasdy Ferenc országbíró leánya közötti megállapodás 
létrejöttének részleteit írja le 1668-ból. A naplóbejegyzés 
feltehetően a Pálfiyak jószágigazgatója és egyben telj
hatalmú megbízottja tollából maradhatott fenn, de mivel 
pontos névmegjelölés nem szerepel a naplón, a naplóíró 
személyének kilétét fedje jótékony homály. Tény az, 
hogy olyan személy írásáról van szó, aki igen befolyásos 
tisztségviselője volt a családnak és annak a legbensőbb 
ügyeire is rálátása volt. A naplóból kiderül, hogy Ná- 
dasdy Terézia udvarhölgy volt, akivel apja 43 000 forint 
hozományt ígért, azzal a feltétellel, hogy a leendő fér
jet csak annak kamatai illetik meg, a tőkeösszeg viszont 
a házasság megszűnését követően visszajár a feleség
nek. Megállapodtak az illő kiházasításról és a nő számá
ra kikötött hitbérről is, amely az ország törvényei szerint 
megillette őt akkor is, ha örökösök nélkül szűnne meg a 
házasság. A tárgyalásokkal felhatalmazott naplóíró több 
ízben is egyeztetett a házassági megállapodás előkészítése 
ügyében.8

Az egyezkedések eredményeképpen létrejövő házas
sági szerződést mindig a főudvarmester jelenlétében, al
kalmas tanúk előtt kötötték meg. Ezek a házassági szer
ződések általában egy mintára készültek, és tartalmuk is 
sajátos, a bécsi udvarban dívó szokásoknak felelt meg.
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Pálffy János (III.) Antal 
és Nádasdy Anna Terézia címere a pozsonyi 

Szent Miklós-templomban

Formai tekintetben is erősen kötöttek voltak, minden há
zassági szerződés ugyanazt a formulát használta. A for
mula értelmében az anyacsászárné, császárné főudvar
mestere (akit mindig megneveztek teljes titulussal) van 
felhatalmazva a szerződés megkötésével járó teendők le
bonyolítására, melyre mindig a szülők beleegyezésével 
és alkalmas tanúk jelenlétében került sor. A felek szülein 
kívül magának a császári párnak a jóváhagyása is kellett 
a házasságkötéshez. Az itt használt formula szinte min
den szerződésben szó szerint megegyezik: „[...] ist über 
vorhergegangenes Christ geziemendes ansuchen mit mehr 

höchst gedacht beeder Kayfser] 
l[ichen] May[estat] May[estat] 
allergnadigster Verwilligung, ob- 
gemeldtem herrn Grafen von [XY] 
besagte Fraule Grafin von [VZ] zu 
einer künfftigen Ehegemahlin bis 
auf Priesterliche hand verlobt und 
versprochen worden. ”9 Ez a kikötés 
arra enged következtetni, hogy a fe
lek már az eljegyzést is pap jelenlé
tében ejtették meg, ezáltal nagyobb 
kötőerőt biztosítva neki. Néha a fent 
említett formula használatán kívül 
itt említést tettek arról is, hogy gyű
rűváltásra is sor került: „[...] wie Sie 
dan üblichen herkommen gemafifi, 
die so genante treu-Ringe gegen ein- 
ander schon gewechselt haben. ”10 
A gyűrűváltás tehát ismert szokás 
volt az udvarhölgyek körében is, 

amely nem feltétlenül jelentett pusztán karikagyűrűt, ha
nem általában díszesebb drágakövekkel díszített gyűrű is 
lehetett.11

Érdekességként meg kell jegyezni, hogy abban az 
esetben, ha a házasulandó férfi még nem osztozott meg 
atyjával az ősi vagyon felett, a házassági szerződéshez 
tulajdonképpen az atya beleegyezése is kellett, hiszen ő 
is kötelezettje lesz a szerződésnek azáltal, hogy a saját 
vagyonnal még nem rendelkező fia helyett a nő számá
ra neki kell garantálnia a házasságkötés után járó vagyoni 
jogok kielégítését.12 Ezekben az esetekben nem elegendő 
a házassági szerződésnek pusztán az Obersthofmeister je
lenlétében való megkötése, hanem azt is vállalnia kell a 
feleknek, hogy -  a nagyobb bizonyító és kötőerő végett 
-  a szerződést valamely magyarországi hiteleshely előtt, 
ünnepélyes formában bevallja.13

A szerződésről minden esetben három egymással meg
egyező példányt állítottak ki, amelyekből egyet letétbe 
helyeztek az anyacsászárné vagy császárnő udvari kancel
láriájában, ahol az udvarhölgy egyébként szolgálatot telje
sített.14 Hogy ezek sajátos, az osztrák szokások és formai 
követelmények szerint írt házassági szerződések voltak, 
arra a Josef de Palma és Maria Jozefa von Brandis közöt
ti, 1726. május 26-án keletkezett házassági szerződés vi
lágít rá. A szerződéshez ugyanis tartozik egy csatolmány, 
amelyben a leendő férj engedélyt kért Don Pablo Bermu- 
dez de la Torre nápolyi királyi tanácsostól, hogy az osztrák 
udvari szokásoknak megfelelő házassági szerződést alá-
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írhassa, amely az oklevél tanúsága szerint „ nagyon más 
stílust” követett a Nápolyban megszokotthoz képest.15

A használt formulák minden szerződés esetében ugyan
azok, s a vagyonjogi kikötések is rendkívül hasonlóak vol
tak. Megfigyelhető, hogy ezekben a szerződésekben nem 
a magyar szokásjogban meglévő terminológiát alkalmaz
ták, hanem az osztrák szokásoknak megfelelőeket. Ez kö
szönhető annak is, hogy míg a spanyol, itáliai származású 
udvarhölgyek esetében a szerződés nyelve latin, és ott a la
tin terminológia volt használandó, addig az osztrák, illetve 
magyar származású udvarhölgyek esetében kizárólagosan 
csak a német nyelvet és az osztrák jogi terminológiát hasz
nálták az oklevelek. A nálunk hivatalos latin nyelv hasz
nálatát ezeknek a szerződéseknek az esetében többnyire 
mellőzték, vagy csak nagyon kivételes esetekben alkal
mazták. A nyelvezet ugyanakkor meg is nehezíti a kutató 
dolgát akkor, amikor megpróbálja az oklevelekben fel
lelhető jogintézményeket a szokásjogból ismert vagyoni 
jogoknak megfeleltetni, és sok esetben rá kell jönni arra, 
hogy a magyar arisztokrácia körében használt vagyonjogi 
intézmények nem is feleltethetők meg mindig a Werbő
czy által leírtaknak, hiszen arisztokratáink gyakran éltek 
az osztrák jogban gyökerező jogintézmények lehetőségé
vel. A tanulmányhoz felhasznált házassági szerződések 
esetében ilyen, magyar jogtól idegen jogintézményként 
említhető meg a Morgengabe, mint a nőnek a házasság 
elhálását követően rögtön átadott értékes ajándék (álta
lában ékszer vagy pénz), a viszonthitbérként fordítható 
Widerlag, amelyet a leendő férj ígért a házasságkötéskor 
feleségének az általa adott hozomány ellentételezéseként, 
vagy a Spennadl-geld, amely tulajdonképpen a háztartási 
költségeknek a fedezését jelentette a férj részéről, de pon
tos fordítását a kifejezésnek nem tudjuk megadni. Ezek 
olyan jogintézmények, amelyeket az osztrák örökös tarto
mányokban már a kora újkorban ismertek és gyakran al
kalmaztak is.16 Bár az oklevelek többször is említik, hogy 
a házassági szerződésben egyes vagyonjogi kikötésekre a 
régi magyar szokásoknak megfelelően került sor, mégis 
azt kell mondani, hogy a magyar szokásjogi intézmények 
használata a magyar arisztokrácia esetében nem volt ki- 
zárólagos.17

Ami ezeknek a házassági szerződéseknek az egyes 
konkrét vagyonjogi kikötéseit illeti, le kell szögezni, 
hogy azok egymáshoz rendkívül hasonlóak voltak. Mind
egyik házassági szerződésben a nő meghatározott össze
gű „Heyratths-gut ”-ot, azaz hozományt hozott magával a 
házasságba, melyet a házasságkötéstől számított egy év 
és egy napon belül köteles volt a férj birtokába bocsáta
ni számla ellenében.18 Néhány kivételtől eltekintve ennek 
a hozománynak a mértékét mindig pénzben határozták 
meg, s általában 2000 vagy 5000 rajnai forintra rúgott, 
de adott esetben lehetett ennél akár több is -  ez a felek 
akaratától függött.19 Ezt az összeget házassági szerződé
se válogatta; vagy vissza kellett adni a nőnek a házasság 
megszűnését követően, illetve némely esetekben később, 
az özvegy férj halála esetén, vagy átment a férj tulajdoná
ba. Ennek alapján felmerülhet a kérdés, hogy valójában 
tényleg hozományról beszélhetünk-e, vagy a nő részéről a 
leendő férjnek adott ajándékról? A terminológia is megne-

hezíti a kérdés megválaszolását, hiszen van olyan oklevél, 
ahol a feleség a bevitt vagyont dos címén adja a férjének, 
ami ugyan a római jogban hozományt jelentett, a magyar 
jogban viszont a hitbér latin megfelelője volt.20 Ráadásul 
az is zavaró, hogy az ily módon adott Heyratths-gut el
lentételezéseként a leendő férj mindig Widerlagot, azaz 
viszonthitbért kötelez a feleségének. Bár a Heyratths-gut 
összegének nagysága lehetett változó, és annak mértékét 
valószínűleg a házasulandók társadalmi státusza határozta 
meg, a Widerlag esetében kijelenthetjük, hogy az mindig 
igazodott a Heyratths-gut összegéhez, ugyanis minden 
esetben annak a duplája volt.21 A Heyratths-gut és a Wi
derlag sorsa a házasság megszűnését követően vált igazán 
érdekessé, ugyanis míg a Heyratths-gut néhány kivételtől 
eltekintve általában visszajárt a nőnek, addig a Widerlag 
mindig -  legalább felerészben -  a nő szabad tulajdonává 
lett, és azzal tetszése szerint rendelkezhetett.22 Ez azonban 
csak abban az esetben volt igaz, ha a nő élte túl a férjét.
Ha a nő halt meg előbb, a férjnek nem kellett azt kiadnia 
a nő örököseinek, úgy, mint ahogyan az a magyar szokás
jogban meglévő hitbér esetében kötelező volt.

Minden házassági szerződésben sor került továbbá ún. 
Morgengabe kikötésére, melyet el kell különítenünk a Wi- 
derlagtól. Bár a jogi szakirodalomban a hitbér germánjogi 
megfelelőjeként a Morgengabet említik a házasság elhálá- 
sáért járó jutalom jellege miatt, az általam vizsgált szerző
dések alapján egyértelműen megállapítható, hogy ez egy 
igen értékes ajándék volt, amelyet a nő rögtön a házas
ságkötéskor megkapott a férjétől. Jellegét tekintve lehetett 
értékes ingó, pl. ékszer és pénz is. Többször visszatér a 
szerződésekben az, hogy az udvarhölgyeknek Morgen- 
gabe gyanánt két gyűrű is jár, a kikötött pénzbeli érték 
pedig változó volt.23 A Morgengabe mindig a nő szemé
lyes használatára rendelt ajándék volt, amellyel a nő már 
a házasságkötése pillanatától szabadon rendelkezett, nem 
úgy, mint a Widerlaggal, amely a házasság megszűnését 
követően járt a nőnek. A Morgengabe mellett mindig kö
telezte a férj magát arra, hogy a nőnek évente meghatá
rozott összeget juttat ún. Spennadel Geldként, amely tu
lajdonképpen a háztartási kiadásokhoz való hozzájárulást 
jelentette az oklevelek tartalma szerint. Ezeken az aján
dékokon kívül néha előfordul a férj részéről az esküvői 
költségekhez (hochzeits solennitat, hochzeits praesent) és 
az ún. Staffierunghoz való hozzájárulás, amely a magyar 
jogban a férj által adott jegyajándék intézményének felel
tethető meg. E kikötéseknél gyakran látható, hogy ezek
nek a mértéke a társadalmi státuszhoz igazodik, ezért az 
összeg kíséretében gyakorta a „standmassig” (rangjához 
illő) kifejezés került feltüntetésre, mint a „ standmassiger 
subsistenz” (rangjához illő tartás), vagy a „Standt gemes- 
sener aufistaffierung” (ranghoz illő kiházasítás) esetében.

A vagyoni kikötések másik nagy csoportját az özvegyi 
juttatások képezték. Minden házassági szerződés külön 
rendelkezett az özvegységre jutott nők rangjához illő tar
tásáról és ellátásáról. Ezeknek közös jellemzője volt, hogy 
addig járt a nőnek, míg az a férje nevét el nem hagyta, és 
újabb házasságot nem kötött. E vagyoni kikötések között 
egyaránt találunk példát özvegyi haszonélvezetre és özve
gyi öröklésre. Az özvegyek jogainak nagyobb biztonsága
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végett minden házassági szerződésben felhatalmazták az 
özvegy nőt arra, hogy bíró közbenjárása nélkül, pusztán 
a házassági szerződés erejénél fogva zálogbirtokosként 
benne maradhasson a férje vagyonában, mindaddig, amíg 
a neki járó vagyoni juttatásokat meg nem kapja.24 A nem 
Magyarország területén fekvő birtokok esetében a nő 
zálogjogosultságát biztosítandó a birtok fekvése szerinti 
bíróságon letétbe is helyezték a házassági szerződés egy 
példányát.25

Az özvegy lakhatását biztosítandó általában kikötötték, 
hogy joga van bárhol lakni a férj vagyonában, és amennyi
ben nem kíván ott élni, akkor évente meghatározott össze
get kell adni neki, amelyből a lakhatási költségeit fedezni 
tudja. Ennek összege általában évi 600 rajnai forint volt, 
de a férj kiköthetett többet vagy kevesebbet is.26 Ez az ösz- 
szeg általában az ellátására kikötött szokásos 3000 rajnai 
forinton felül járt az özvegynek.

Az özvegy megkapta továbbá mindig a hintót az elé 
fogható hat lóval és ezenkívül azokat az ingóságokat, 
amelyek a lakrészének a berendezési tárgyaiként szol- 
gáltak.27

Végül, de nem utolsósorban a közszerzeményről kell 
említést tenni. A magyar szokásjog szerint a nemesek ese
tében a férfi főszerzőnek bizonyult, és a nő csak akkor 
részesült a közszerzeményből, ha nevét a szerzőlevélben

feltüntették. Ennek a szabálynak az általam vizsgált há
zassági szerződések esetében nyoma sincs, sőt a házassá
gi szerződések kifejezetten rögzítik, hogy a házasság alatt 
szerzett minden vagyon közszerzeménynek tekintendő.28 
Egyéb tekintetben a közszerzemény sorsa ugyanaz, ha 
vannak gyermekek, akkor ők öröklik, ha nincsenek, akkor 
egészben a túlélő házastárs kapja meg a közszerzeményt.

Az itt leírtakból látható, hogy bár főszabály szerint a 
nemesekre Werbőczy Hármaskönyvében leírt szokások 
érvényesültek, mégis volt a nemeseknek egy olyan réte
ge, jelesül a magyar nagybirtokos arisztokrácia, amelynek 
tagjai a császári udvarban tapasztalt szokásoknak megfe
lelni kívánva hagyták begyűrűzni a magyar szokásjogba 
az osztrák jogintézményeket. Ennek némely esetben az 
is lehetett az oka, hogy gyakran kötöttek házasságot egy
mással magyar és nem magyar származású arisztokraták, 
és ilyenkor mindenki a maga országának jogintézményei
vel kívánt élni a házassága esetére. Az ilyen „vegyes” há
zassági szerződések kínálják a kutatónak a legjobb teret a 
dogmatikai összehasonlításra, és alapul szolgálnak annak 
a feltevésnek a bizonyítására, miszerint egyes jogintézmé
nyeket nem lehet hermetikusan elzárva, csak a saj át ország 
joga alapján értelmezni, mert a társadalmi kölcsönhatások 
az esetek többségében a jogintézmények kölcsönhatását is 
eredményezték.

Peres, Zsuzsanna

Die Ehevertrage der am Wiener Kaiserhof dienenden ungarischen Hofdamen
(Zusammenfassung)

Im vorliegenden Beitrag, wie es bereits aus dem Titel 
deutlich wird, werden die Ehevertrage deijenigen ungari
schen adligen Frauen behandelt, die am Wiener Kaiserhof 
als Hofdamen tatig waren. Diese Vertrage beinhalten ju- 
ristisch besonders interessante Sachen, die für die umfas- 
sende Kenntnis des ehelichen Güterrechts unentbehrlich 
sind. Diese Tatsache ist aus dem Grund hervorzuheben, 
da es bei diesen Vertragen solche strenge formelle und 
inhaltliche Vorschriften angewendet wurden, die in meh- 
reren Punkten vom Gewohnheitsrecht des ungarischen 
Adels abwichen. Im Beitrag wird einerseits der Vorgang

des Abschlusses des Ehevertrags -  und zwar nicht nur aus 
dem Gesichtspunkt der Vertragsparteien, sondern auch an- 
deren mitwirkenden Personen -  dargestellt. Andererseits 
werden diejenigen Rechtsinstitutionen ausführlich analy- 
siert, die in den einzelnen Ehevertragen vorkommen, wie 
das Heiratsgut, die Widerlage, das Verlobungsgeschenk, 
die Witwenversorgung bzw. die Rechte der Witwen. Da- 
bei wird auf diejenigen Besonderheiten hingewiesen, die 
von den ungarischen Gewohnheiten abweichen und eher 
die typischen Merkmale der im österreichischen Recht 
vorkommenden Rechtsinstitutionen in sich tragen.

Jegyzetek______________________________________

1 „A Kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú 
Nemzeti Kiválóság Program -  Hazai Hallgatói, illetve Kutatói Sze
mélyi Támogatás Biztosító Rendszer Kidolgozása És Működtetése 
Konvergencia Program című kiemelt Projekt keretében zajlott. 
A Projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásával valósul meg.” A tanulmány elkészíté
séhez felhasznált oklevelek felkutatását a Magyar Ösztöndíj Bi
zottság egy hónapos bécsi Collegium Hungaricum ösztöndíja is 
támogatta.

2 Jane Austen: Büszkeség és balítélet (Lazi Könyvkiadó, Budapest, 
2013)

3 A magyar arisztokrácia életmódj áról és a házasságkötésre vonatkozó 
szokásokról lásd bővebben Radvánszky Béla: Magyar családélet 
és háztartás a XVI. és XVII. században (Budapest, 1896., I. kötet, 
347-354. p.). A 19. századi monarchiabeli arisztokrácia életéről
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Winkelhofer, Martina: Das Leben adeliger Frauen (Wien, 2009) 
című műve ad tájékoztatást.

4 A főudvarmesternők szolgálatára vonatkozó utasításokról lásd pél
daként a Maria Theresia von Rappach grófnő számára, 1675. január 
3-án, a Claudia Felix von Tirol, I. Lipót felesége által kiadott in
strukciót. A forrást közli Wührer, Jakob-Scheutz, Martin: Zu Dien- 
sten Ihrer Majestat. Hofordnungen und Instruktionsbücher am früh- 
neuzeitlichen WienerHof (Wien-München, 2011, 699-705. p.)

5 Az udvarhölgyek életével foglalkozó hézagpótló művek között kell 
megemlíteni mindenekelőtt Keller, Katrin: Hofdamen. Amtstrage- 
rinnen im Wiener Hofstaat des 17. Jahrhundert (Wien-Köln-Wei- 
mar, 2005) című művét, amely rengeteg érdekes információt nyújt a 
korszak udvari társadalmáról, továbbá Bastl, Beatrix: Tugend, Liebe, 
Ehre. Die adelige Frau in der Frühen Neuzeit (Wien-Köln-Wei- 
mar, 2000) című munkáját, amely a nőtörténeti kutatásokhoz szol-
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gál részletekkel. A magyar arisztokrácia történetével foglalkozó 
munkák közül, a teljesség igénye nélkül, meg kell említeni Pálffy 
Géza kutatásait (Pálffy Géza: A bécsi udvar és a magyar rendek 
a 16. században. Történelmi Szemle, 1999, 3-4. szám; forrás: 
http://epa.oszk.hu/00600/00617/00004/tsz99_3_4_ palffy_geza.htm; 
Pálffy, Géza: Der Aufstieg der Familie Esterházy in die ungarische 
Aristokratie. In: Gürtler, Wolfgang-Kropf, Rudolf [Hrsg.]: Die 
Familie Esterházy im 17. und 18. Jahrhundert. Eisenstadt, 2009, 
13-46. p.; Pálffy, Géza: Der Adel aus den ungarischen Landern 
am Kaiserhof 1526-1612. In: Fundárková, Anna-Fazekas, István 
[Hrsg.]: Die Weltliche und Kirchliche Elite aus dem Königreich 
Böhmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im 16.-17. 
Jahrhundert. Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung 
in Wien. Bd. VIII. Wien, 2013, 37-76. p.) és a Péter Katalin által 
szerkesztett Gyermek a koraújkori Magyarországon (Budapest, 
1992) c. könyvet. Egy-egy család történetére fokuszál kutatásaiban 
Toma Katalin a Nádasdy Ferencről írt disszertációjában (Toma 
Katalin: Gróf Nádasdy Ferenc politikusi pályaképe, 1655-1666. 
PhD-disszertáció, kézirat, 2006), Anna Fundárková Ein ungarischer 
Aristokrat am Wiener H o f des 17. Jahrhunderts. Die Briefe von Paul 
Pálffy an Maximilian von Trauttmansdorff 1647-1650. (Publika
tionen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien. Bd. I. Wien, 
2009) című munkájában, Duchonová Diana az Esterházy Miklósról 
írt könyvében (Duchonová, Diana: PalatínMikulás Esterházy a jeno 
dvor. Spolocnost, normy, rituály kazdodenosti. Bratislava, 2013), 
Koltai András a Batthyány Ádámról szóló könyvében (Koltai And
rás: Batthyány Adám. Egy magyar főúr és udvara a XVII. század 
közepén. Győr, 2012) és végül, de nem utolsósorban, Bubryák Or
solya Családtörténet és reprezentáció. A  galgóczi Erdődy-várkastély 
gyűjteményei (Budapest, 2013) c. munkájában. Ugyancsak itt 
említhető meg Várkonyi Gábornak a Wesselényi Ferenccel kapcso
latos kutatásai és Lengyel Tündének a Thurzók családi életébe bepil
lantást nyújtó munkái is.

6 Pozícióját tekintve ezek közül a negyedik helyen a főlovászmester 
állt, aki a lovakkal, utazással és az udvarba érkező nemes ifjak apródi 
szolgálataival foglalkozott. A főkamarásmester a császár személyes 
szükségleteiről gondoskodott, és a császár „magánügyeit” intézte. 
A főszállásmester rangban másodikként következett, közvetlenül 
a főudvarmester után. Ő gyakorolta a joghatóságot az udvarhoz 
tartozók felett. Rangban és pozícióban az első a főudvarmester 
volt, akinek saját hivatala is volt. Ő intézett minden, az udvar
ral kapcsolatos ügyet, mint az udvar gazdasági ügyei vagy az ál
lagfenntartási kötelezettségek, de hozzá tartozott minden építészeti 
beruházás, az udvari színház, zene vagy az udvari kápolna ügye is. 
Az udvari tisztségviselők és az udvartartás száma az általunk vizs
gált időszakban, különösen I. Lipót, III. Károly és Mária Terézia 
időszakában folyamatosan növekedett, az ezer körüli létszámról 
indulva Mária Terézia uralkodásának idejére elérte az 1760 főt. 
Lásd Wührer, Jakob-Scheutz, Martin: Zu Diensten Ihrer Majestat. 
Hofordnungen undInstruktionsbücher am frühneuzeitlichen Wiener 
H of (Wien-München, 2011, 34-36. p.)

7 Keller, Katrin: Hofdamen. Amtstragerinnen im Wiener Hofstaat des 
17. Jahrhundert (Wien-Köln-Weimar, 2005, 17-30. p.)

8 „[■■■] sed casu quae decederet sine haredibus iuxta Jura Regni 
Dotem recipiat [...]" -  ÖStA HHStA Sammlung KOS 1668. II. 
A napló rendelkezésre bocsátásáért köszönettel tartozom Dr. Faze
kas Istvánnak, a Magyar Nemzeti Levéltár volt bécsi delegátusának.

9 A konkrét idézet jelzete: ÖStA HHStA OMeA SR, Ehepakten des 
Hofstaates Kt. 10. Nr. 15. -  Ferdinand Karl Aspremont és Esterházy 
Terézia házassági szerződése. 1730. I. 1.

10 ÖStA HHStA OMeA SR, Ehepakten des Hofstaates Kt. 10. Nr. 11. 
-  Michael Ferdinand Althan és Serényi Josefa házassági szerződése. 
1720. IV. 7.

11 Az eljegyzésnél használt gyűrűkről és egyéb ékszerekről többnyire 
azok az inventáriumok szolgálnak információval, amelyeket a nők 
készítettek a saját ékszereikről és értékes ingóságaikról.

12 „ [...] herr Vatter unter seinen herrn Söhnen seines Vermögens eini- 
ger theilung bis annoch nicht gemacht hat, und dahero keiner der-

selben noch zur Zeit mit eygenthumblichen Güttern bestattet ist [...] 
eine vollstandige und ungefahrte sicherheit zu verschaffen, Ihr Fre- 
ülen Brauth des Herrn Brautigamb Herrn Vatters sambtliche Gütter 
in genere, in sepcien aber dessen völlige Herrschafft Bajmócz [...] 
inscribiret [...]"  ÖStA, HHStA, OMeA SR, Ehepakten des Hofstaa
tes Karton 10. Nr. 28. -  Johann Graf Pálffy és Anna Eleonóra Gráfin 
Esterházy házassági szerződése. 1715. V. 11.

13 „[■■■] gegenwertigen heyraths-contract vor eine gewöhnliche Fi- 
dei-dignitat in Königreich Hungarn solleniter zu fasciren und zu be- 
kennen, demselben auch zu ratificiren, wie dan solcher mittler zeit, 
da dieses geschiehet keines weegs entkrafftet werden, sondern seine 
vollkommene Würkung eben also erreichen und behalten solle, als 
wan selber fü r  einer so gestalten Fidei dignitat authentice, und mit 
allen behörigen solennitaten allbereits ware aufgerichtet und bestat- 
tiget werden. " ÖStA, HHStA, OMeA SR, Ehepakten des Hofstaates 
Karton 10. Nr. 28. -  Johann Graf Pálffy és Anna Eleonóra Gráfin 
Esterházy házassági szerződése. 1715. V. 11.

14 „[...] zu mehrerer Roborirung in Nahmen undt anstatt aller höchst 
gedachter Römischen Kayserlichen Mayestats von eingangs hocher- 
nandten herrn Obristen Hoffmeistern, wie auch von denen beyder- 
seiths hochansehentlichen Herren Befreündten (jedoch disen undt 
ihren Erben ohne nachttheil undt schaden) mit Handschrifft undt 
Pettschafft bekrafftiget undt deren drey gleich lauttende Exempla- 
ria, da von Eines bey der verwittibten Kayserlichen HoffCanzley 
verbleibet, von beyden übrigen Jeder Brauth Persohn eines zu 
handten kommen gefertiget worden. So geschehen Wien den 19 Ju- 
nii 1708. " ÖStA HHStA FA. Pálffy Arma I. Lad. 9. Fasc. 2. Nr. 9.
-  Pálffy Lipót és Antonia Raouit von Souches házassági szerződése. 
1708. június 17.

15 „Kérelem, melyet bemutattak a császárnak [...] a célból, hogy a 
szerződést az osztrák örökös tartományokban élő és az udvarnak 
megfelelő formában köthessék meg; folyamodott Őfelségéhez [a vő
legény -  a fordító(!)], hogy kegyeskedjen jóváhagyni és engedélyezni 
azt a házassági szerződést, melyet az udvari szokásoknak megfelelő
en kell megkötni és amely alól kivétel nem adatik, mellőzve az ünne
pélyességet és a Nápolyi Királyságban alkalmazandó törvényeket és 
szokásokat, hogy a szerződés kétségkívül és teljesen érvényes legyen 
[...] mely egyben az említett házassági szerződés nagyobb érvényes
sége céljából a mondott törvények és szokások alóli mentességet is 
szolgálja; Őfelsége kegyeskedett beleegyezett abba, hogy a forma
litásoktól eltekintsen, hogy ne akadályozhassa az abban az udvar
ban megkötött házassági szerződés végrehajtását, mely nagyon más 
szokások szerint él [...] " -  „Articulo que haviendosepresentado al 
Emperador [...]a fin de quepueda formarse el contracto según la 
costumbre del Archiducado de Austria, y  el éstiló de la Corte; sup- 
licaba a Su Majestad se dignasse de aprobar y  authorizar el cont- 
racto Matrimonial qua deve hacerse según el éstilo de la Corte de 
forma que no pudiesse padecer excepcion alguna, o por causa de 
solemnidad omitiva, o por repugnancia a las Leyes, y  Pragmaticas 
del Reyno de Napoles, y  tubiesse en lo venidero su plenario e indu- 
bitable effecto [...] se sirviesse tambien dispensar las dichas Leyes 
y  Pragmaticas para la mayor validad del referido Contracto Mat- 
rimonial; Su Majestad se ha dignado mandar por lo que mira al 
primerpunto de dispensar a las formalidades con que en Napolesse 
estipulan los contractos Matrimoniales, para que no se impida la 
execución del que se hace en esta Corte donde se guarda en esto es- 
tilo muy diferente;[...]" ÖStA, HHStA, OMeA SR, Ehepakten des 
Hofstaates Karton 11. Nr. 46. -  Josef de Palma -  Maria Josefa Gráfin 
Brandis házassági szerződése. Don Pablo Bermudez de la Torre ná
polyi királyi tanácsos által kiadott oklevél. 1726. május 26.

16 Erről lásd bővebben Brauneder, Wilhelm: Die Entwicklung des Ehe- 
güterrechts in Österreich. Ein Beitrag zur Dogmengeschichte und 
Rechtstatsachenforschung des Spatmittelalters und der Neuzeit 
(Salzburg-München, 1973) c. művét.

17 „[...]nach denen Hungarischen und Selbigen Wittiben zustehenden 
privilegiertenRechten[...]"  (ÖStA, HHStA, OMeA SR, Ehepakten 
des Hofstaates Karton 1. Nr. 23. -  Ludwig Ernst Batthyány és The- 
resia Gráfin Kinsky házassági szerződése. 1717. V 16. ) vagy „[...]
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Vermög dieses Heirats denen löbl[ichen] Hungarischen Recht und 
Gewohnheiten zu folge, [ , . . ] ”(ÖStA, HHStA OMeA SR, Ehepak- 
ten des Hofstaates Karton 10. Nr. 28. -  Johann Graf Pálffy és Anna 
Eleonóra Grafin Esterházy házassági szerződése. 1715. V. 11.)

18 „[...] verspricht mehr benandte Freyle Brauth mit genehmhaltung 
Ihres wohlgemelten Herrn Vattern dem Herrn Brautigams zu einem 
wahren und gewissen heyrathsguet in Jahr und Tag noch vollbrach- 
ter hochzeith gegen Quittung baar und richtig zubezahlen und zuer- 
legen fü n ff tausent gulden Rhein[isch]. ” ÖStA, HHStA OMeA SR, 
Ehepakten des Hofstaates Karton 10. Nr. 23. -  Ludwig Ernst Bat
thyány és Theresia Grafin Kinsky házassági szerződése. 1717. V. 16.

19 „ [...] zu einem gewissen und rechten heyrath Gutt eine Summa von 
zwey taufient gulden Rheinis verheyratet worden.” [ ...]” ÖStA, 
HHStA, OMeA SR, Ehepakten des Hofstaates Karton 10. Nr. 27. 
-  Paul Kari Graf Pálffy és Maria Margaretha Grafin Stubenbergh 
házassági szerződése. 1718. XI. 22.

20 „Verheürathet die Freüle Brauth Herrn Herrn Brautigam titulo Do- 
tis zwey tausend gulden Rheinisch zu seiner freyen Disposition. ” 
ÖStA, HHStA, OMeA SR, Ehepakten des Hofstaates Karton 10. 
Nr. 19. -  Joseph Graf Ballassa de Gyarmath és Theresia Grafin Wil- 
denstein házassági szerződése. 1755. IV. 24.; „ Verschreibt derHerr 
Brautigam der Fraulen Brauth annoch fünffzehen tausend gulden 
Rheinisch dergestalt jedoch, dafi diese mit der Dote und Contrado- 
te Dreifiigtausendgulden Rheinisch betragende Summa [ ,..]”ÖStA, 
HHStA OMeA SR, Ehepakten des Hofstaates Karton 10. Nr. 36. -  
Wenzel Joseph Graf von Paar és Antonia Grafin Esterházy házassági 
szerződése. 1743. IV. 16. Az egyetlen latin nyelvű házassági szerző
dés is, amelyet Esterházy Mihály és Anna Margaretha Tizzoni kötött 
egymással 1694. május. 23-án is dost és contradost említ. ÖStA, 
HHStA OMeA SR, Ehepakten des Hofstaates Karton 12. Nr. 88.

21 Hogy az összeg a társadalmi státuszhoz igazodott, arra bizonyíték:
„ [...] sollte aber die Graffliche Fraule Brauth über kurz oder lang 
in den Fürsten Stand gelangen, so werden Ihr anstatt deren oben 
Puncto 6to begriffenen 3000fl[oreni] zur Wittiblichen Unterhaltung 
sodan sechs tausend gulden, und anstatt deren in dem nemblichen 
Punct befindlichen 1000 fl[oreni] fü r  die Wohnung, das Quartier 
in einem Stock in dem Fürst Esterházyschen Haufi in den Wall- 
nerstrassen allhier oder Statt dessen Jahrlich zwey tausend gulden 
nach Ihrer Willkur dan über die oben Puncto 8to versprochene Mo- 
bilien, Pferd und Wagen annoch dreytausend gulden, Item anstatt 
deren Puncto 9no versprochenen 30000 fl[oreni] alfi frey aigenes 
fünffzig tausend gulden und endlichen anstatt deren Puncto 5to 
erhaltenen 2000 fl[oreni] fü r  Spennadel Geld, cier tausend Gul
den Jahrlich abgereichet und richtig verabfolget werden. ” ÖStA, 
HHStA OMeA SR, Ehepakten des Hofstaates Karton 12. Nr. 86. -  
Anton Fürst Esterházy és Theresia Grafin Erdődy házassági szerző
dése. 1763. I. 6. A nő által adott összeg duplázásáról: „[...] gedach- 
ter Herr Brautigamb so benant fü n ff tausent gulden heyraths-gutt 
doppelt nemblich mit zehen taufient gulden Rheinisch: zu widerlegen 
gehalten und verbunden seyn [ , . . ] ”ÖStA, HHStA OMeA SR, Ehe- 
pakten des Hofstaates Karton 10. Nr. 28. -  Johann Graf Pálffy és 
Anna Eleonóra Grafin Esterházy házassági szerződése. 1715. V. 11.

22 A nő szabad rendelkezését a házasságból született gyerekek jogai 
esetlegesen korlátozhatták, mert ilyenkor a nőnek járó vagyonnak 
csak a fele lett szabad tulajdon, a másik felét kötelező jelleggel a 
gyermekek javára kellett fordítani.

23 „[...] nebst zweyen Diamant Ringen und tausend Ducaten in spe- 
cie " ÖStA, HHStA OMeA SR, Ehepakten des Hofstaates Karton 10. 
Nr. 15. -  Ferdinand Karl Graf Aspremond-Lynden és Theresia Gra
fin Esterházy házassági szerződése. 1730. I. 1.; ,[...]mehrgedcaht 
Fraulen Brauth neben zweyen Brauth Ringen anstatt des Gesch- 
mucks als mit welchem dieselbe von Ihro Frauen Mutter beraiths 
zur genüge versehen ist, und fü r  andere eine H off Damen zuraichen 
gewöhnliche Brauth Regalien zwey taufient Ducaten in specie zuge- 
sagt worden. ” ÖStA, HHStA OMeA SR, Ehepakten des Hofstaates 
Karton 10. Nr. 27. -  Paul Karl Graf Pálffy és Maria Margaretha Gra
fin Stubenbergh házassági szerződése. 1718. XI. 22.

24 „[...]das die Frau Wittib beinen Jahrs frist nach ableben des Herrn 
Brautigambs all solcher, vermög dises Heyraths contracts haben- 
der rechtmassiger Sprüchen und Forderungen wegen, vollstandif 
beyfriediget werden [...] krafft dieser Ehe-beredung vollkommene 
macht und gwalt haben solle sine omni Juris strepitu per quemcun- 
que Judicem pedaneum non obstante quocunque Juristitii tempore 
nec alio qualitercunque cogitabili impedimento, aufi besagter Bai- 
mozischer herrschafft [...] Jahrlich eine Summa von Sieben tausent 
gulden [...] executive einzutreiben und Ihro einraumen zu lassen 
[ ...]” ÖStA, HHStA OMeA SR, Ehepakten des Hofstaates Karton 
10. Nr. 28. -  Johann Graf Pálffy és Anna Eleonóra Grafin Esterházy 
házassági szerződése. 1715. V 11.

25 Ez elsősorban a csehországi birtokok esetében volt így: ÖStA, 
HHStA OMeA SR, Ehepakten des Hofstaates Karton 10. Nr. 31. 
Franz Karl Graf Przehorsowsky és Maria Anna Grafin Pálffy házas
sági szerződése. 1711. VI. 20.

26 „[...]die Wittibliche WohnungSechs hundert Gulden, die helffte von 
halb zu halb Jahren voraufi [...] in guetter gangbahrer Münz hier 
in Wienn bezahlt werde. ” ÖStA, HHStA OMeA SR, Ehepakten des 
Hofstaates Karton 10. Nr. 35. -  Leopold Graf Pálffy és Antonia Gra
fin Ratouit de Souches házassági szerződése. 1708. VI. 17.

27 „Die Fahrnussen betreffend solle der Fraulen Brauth, im Fall Ihrer 
Verwittibung, alle Einrichtung von dreyen Wohnzimmern [...] 
aigenthumblich verbleiben. Ingleichen Ihro ein ganzer Zug der 
schönsten verhandenen Pferden und darzue gehörigen geschieren, 
sambt den besten Wagen, alles nach aigenen belieben zu erwehlen, 
dan ein Pferdfür den aufwarter und ein Klepper fü r  den Reitknecht 
verabfolgen werden. ” ÖStA, HHStA OMeA SR, Ehepakten des 
Hofstaates Karton 11. Nr. 56. -  Franz Folch Fürst de Cardona és 
Antonia Grafin Czobor házassági szerződése. 1731. IV 22.; „Aufi 
dreyen Zimmern des Grafflich Pálffyschen hausefi allhier in Wienn, 
benanntlichen aus dem Parada-Zimmer, dem Mitteren und ordinari 
Schlaffzimmer die bether und alle in selbigen sich befindende zu- 
gehörige Mobilien, ingleichen der beste Wagen und ei Zug Pferde 
verabfolget werden sollen. ” ÖStA, HHStA OMeA SR, Ehepakten 
des Hofstaates Karton 11. Nr. 42. -  Niklas Graf Pálffy és Maria Anna 
Grafin Althann házassági szerződése. 1733. I. 11.

28 „ Was aber beede theile unter dem Göttlichen seegen hier nechst 
wehrender Ehe miteinander erringen und erwerben mögen, das ist 
als ein gemeinsammes Gutt zuachtenn und hat ieder theil mit der 
helffte dessen, es seyen Kinder verhanden oder nicht willkührlich zu 
disponieren. ” ÖStA, HHStA OMeA SR, Ehepakten des Hofstaates 
Karton 10. Nr. 28. -  Johann Graf Pálffy és Anna Eleonóra Grafin 
Esterházy házassági szerződése. 1715. V 11.
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