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UHORSKÁ ŠĽACHTA PO ROKU 18481

Dániel Ballabás

Hoci v   roku 1848 šľachtické výsady vo veľkej miere zanikli, k  zrušeniu šľachty 
však v týchto rokoch ešte nedošlo. Šľachtici aj naďalej mali nárok na používanie svojich 
šľachtických titulov, mien a erbov a od roku 1879  ich užívanie malo podiel aj v obrane 
trestného práva: „Ten, kto neoprávnene použije taký titul alebo hodnosť, prostredníc-
tvom ktorých publikum oklamú... má mať pridelenú pokutu do hodnoty sto zlatých.“2 
Len šľachtici mali nárok nominovať na niektoré hodnosti (ako napr. na titul cisárskeho 
a kráľovského komorníka, stolníka a pohárnika), na použitie niektorých výsad, respektí-
ve na záslužné rady.3 V roku 1848 podľa V. a II. sedmohradského zákonného článku mali 
volebné právo aj vtedy, ak nevyhoveli podľa zákona predpísanému cenzu. V roku 1874 
XXXIII. zákonný článok (na základe vymretia rodu) aj naďalej udržiaval pre nich toto 
právo, ak sa vedeli preukázať, že do roku 1872 boli uvedení v niektorom zozname voli-
čov.4 Vysoká šľachta mala špeciálne privilégiá v legislatíve, podľa ktorých do roku 1885 
každý dospelý člen dostal osobitné kráľovské pozvanie do druhej komory parlamentu. 
Reprezentácia vyššej šľachty výrazne znížila vplyv cenzu uvedeného počas reformy, ale 
členstvo hornej komory naďalej prevažne pribudlo z nich.5 Okrem toho treba ešte pripo-

1 Štúdia vznikla v rámci programu „Országos Tudományos Kutatási Alapprokramok“ — OTKA č. 112429, 
pod názvom „A  dualizmus kori magyar országgyűlések tagjainak feltárása és társadalomtörténeti 
elemzése“ 

2 Zákon č XL. 45. § z roku 1879. 
3 Kempelen Béla: A nemesség. Útmutató az összes nemességi ügyekben. Bp., 1907.37. 
4 V  Sedmohradsku mali veľký význam osoby, ktoré volili podľa starých práv, kde sa mohol znižovať 

pomer Rumunov medzi voličmi tým, že pre Sikulov uznali šľachtický status a  tým aj oni dostali 
volebné právo. Pre viac informácií (najmä o otázke šľachtictva Sikulov) p. Pap József: A választójog 
és a választókerületi beosztás ôproblematikája Erdélyben (1848–1877). In: Acta Academiae Akriensis. 
Nova Series Tom. XXXVII. Sectio Historiae. (Edit. Miskei Antal.) Eger, 2010. 129–134. a Pap József: 
„Úrrá … tenni a nemzetet a tömeg felett.” A választójogi reform és az erdélyi választók összetételének 
kérdése. In: Tanulmányok a 60 éves Romsics Ignác tiszteletére. (Edit. Gebei Sándor–ifj. Bertényi Iván–
Rainer M. János.) Eger, 2011. 232 – 233.

5 Vörös Károly: A  főrendiház 1885. évi reformja. (Egy kutatás tervei és első eredményei) In: 
Társadalomtörténeti módszerek és forrástípusok. (Edit. Á. Varga László.) Salgótarján, 1987. (Rendi 
társadalom – polgári társadalom 1.) 398.
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menúť, že len šľachta mohla založiť zverenstvo.6 Takže niektoré legislatívne archaizmy aj 
po roku 1848 prislúchali uhorskej šľachte.

Udelenie šľachtického titulu v rokoch 1867 až 1918 

Uhorskí panovníci v tejto dobe až do rozpadu rakúsko-uhorskej monarchie naďalej 
darovali šľachtické a aristokratické tituly. V roku 1848 základ tohto práva vytvoril III. zá-
konný článok, v ktorom podľa § 8: „Pridelenie šľachtictva... vedľa podpisu zodpovedného 
uhorského ministra, sa rovno vzťahuje na Veličenstvo.“ Nemáme informácie o tom, že by 
mal v roku 1848 ktokoľvek týmto spôsobom pridelený šľachtický titul, pričom vzájom-
né spochybnenie legislatívy uhorskej vlády a následníka trónu Františka Jozefa na dlhú 
dobu zablokovalo zvýšenie hodnosti právnou cestou. Po potlačení boja za slobodu podľa 
zváženia ríše na to vhodné osoby mohli dostať rakúsky šľachtický titul a od začiatku roka 
1863 znova fungujúca Kancelária uhorského kráľovského dvora tiež vydávala šľachtické 
listiny. Avšak po obnovení ústavnosti a po korunovácii Františka Jozefa 8. júna v roku 
1867, šľachtické tituly darované počas neoabsolutizmu boli považované za nelegitímne. 
Bol to veľký problém pre tých, ktorí chceli uznať za platné svoje šľachtické tituly aj cez ve-
rejné právo, čiže chceli mať nárok na pozvánku do hornej komory. Takže rakúske a uhor-
ské šľachtické tituly pridelené od jari 1849 až do 1867 po vyrovnanie, – v zákone pred-
písaným ministerským spolupodpisom – potrebovali potvrdenie od panovníka, na ktoré 
mali príležitosť prvýkrát v roku 1874.7 

Vychádzajúc z prameňov, povýšenie do hodnosti po vyrovnaní sa môže sledovať pre-
dovšetkým v Kráľovských knihách alebo v zápisnici zasadnutia rady ministrov.8 Na rade 
ministrov – ak vôbec spomenuli meno príslušného – sa rozhodlo iba o tom, aby zvýšenie 
hodnosti „bolo navrhnuté na najvyššom mieste“. Posledné slovo patrilo kráľovi a vôľa 
panovníka bola uvedená v Kráľovskej knihe.9 Prípad sa dostal až k panovníkovi prostred-
níctvom jeho ministra a obvykle on zabezpečil aj v zákone predpísaný spolupodpis.

6 Kempelen B.: A nemesség cit. dielo, s. 37.
7 (P.  Ballabás Dániel: Főnemesi rangemelések Magyarországon a  dualizmus korában. Századok, 144. 

(2011) 5. sz. 1230–1232). Z oficiálneho hľadiska v skúmanom období: „Zahraničné vysoko šľachtické 
alebo šľachtické tituly, priezviská a erby v Uhorsku žiadny právny obsah nemajú, sú mimo rámca našich 
verejných práv, preto ani uznanie oprávnenia na použitie týchto titulov v Uhorsku, ani získanie uhorskej 
štátnej príslušnosti nezabezpečuje u  nás zamestnanie šľachtickej hodnosti, ani šľachtickú alebo 
aristokratickú hodnosť, výsady alebo prednostné právo.“ (Gerő József: A  m. kir. belügyminiszter által 
igazolt nemesek 1867 – 1937. Bp., 1938. 28 – 29.) 

8 Kráľovské knihy z  dualizmu sú v  MNL OL K  19 – Király Személye Körüli Minisztérium – Királyi 
Könyvek, kým knihy rady ministrov sú pod číslom MNL OL K 27. Obidva pramene sú k dispozícii aj 
v digitálnom formáte. Prvý na adrese http://mol.arcanum.hu/digidat alebo na DVD-ROM (Arcanum 
Adatbázis Kiadó, 2006.), kým druhé na  adrese http://www.digitarchiv.hu (29.03.2015) Adresáry 
A Királyi Könyvek spravil József Gerő: A Királyi Könyvek. Az I. Ferenc József és IV. Károly király által 
1867-től 1918-ig adományozott nemességek, főnemességek, előnevek és címerek jegyzéke. (Edit. Gerő 
József.) Bp., 1940.

9 V  Kráľovskej knihe o  zvýšení hodnosti môžu svedčiť dvojaké zápisy: po  prvé, tzv. jednoduchý 
zápis, ktorý lakonickou krátkosťou informuje o  fakte darovania a  po  druhé diplom, najčastejšie 
namaľovaný s obrázkami erbu a zoštylizovaný v slávnostnej forme. S jednotlivými zvýšeniami hodností 
sa mohli spájať dva rôzne dátumy a mohol byť medzi nimi rozdiel aj niekoľko rokov.
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Po zvýšení hodnosti museli platiť poplatky: podľa údajov z 1886 pri darovaní jedno-
duchého šľachtického titulu 1 575, pri barónskom titule 3 150, pri titule grófa 6 300 a pri 
hodnosti kniežaťa 12 600 zlatých. Avšak, veľa faktorov mohlo zvýšiť alebo znížiť sumu 
poplatku a panovník mohol dať plné alebo čiastočné oslobodenie od poplatkov.10 Týmto 
ale nebol koniec platobným povinnostiam, príprava diplomov tiež mala svoje náklady, 
na ktoré sa nevzťahovali prípadné oslobodenia od poplatkov zo štátnej pokladnice. Za-
chovali sa niektoré dokumenty z Ministerstva okolo osoby kráľa, v ktorých boli popísané 
poplatky za vypísanie šľachtických listín medzi rokmi 1893 a 1898. Na základe týchto 
dokumentov sa poplatky za listiny skladali z dvoch častí: zvýšenie hodnosti a šľachtické 
predtituly za udržiavanie kancelárií sa platili vydavateľské poplatky, kým na prípravu lis-
tiny boli použité tzv. hotovostné peňažné náklady. 

Šľachtické Barónske Grófske
tituly a poplatky za nich

Vydavateľské poplatky
Za zvýšenie hodnosti 56 zl 70 kr. 80 zl 96 zl 60 kr.

Za priezvisko 37 zl 80 kr. 61 zl 10 kr. n. a.
Peňažné náklady

Pergamen 15 zl 15 zl 20 zl
honorár pre krasopisca 60 – 125 zl 100 – 150 zl 100 – 150 zl
Honorár pre erbového 

maliara 30 – 37 zl 50 kr. 40 zl 50 zl

Honorár pre knihára 40 – 100 zl 40 – 100 zl 80 – 100 zl
Peňažné náklady spolu 145 – 277 zl 50 kr. 195 – 305 zl 250 – 320 zl

Poplatky za prípravu šľachtických listín (1893 – 1898)

Poplatky boli stanovené rozlične podľa darovanej hodnosti,   kvalita realizácie zá-
visela od  individuálnej potreby a  od  hrúbky peňaženky.11 Listina bola vystavená iba 
po  príchode požadovanej sumy, po  odsúhlasení osobných dát uvedených v  diplome 
a po schválení plánu erbu ministrom vnútra.12 Treba si ešte pripomenúť, že podľa niekto-
rých súčasných názorov niektorí, po šľachtických alebo aristokratických tituloch túžiace 
osoby – vedľa platby úradných poplatkov – museli siahnuť hlboko do svojich peňaženiek 
s cieľom podporiť nomináciu, takže za zvýšenie hodnosti ich politizujúca verejná mienka 
podozrievala z korupcie.13

Hanns Jäger-Sunstenau   spracoval povýšenie hodnosti medzi rokmi 1867 a  1918 
podľa registrov Kráľovskej knihy vydanej v roku 1940 Jozefom Gerőm. Podľa tejto knihy 

10 Marcziányi György: Nemesség. Kézi könyv nemesi ügyekben. Bp., 1886.23 – 25.; Kempelen B.: 
A nemesség cit. dielo, 1907. 46 – 51.

11 MNL OL K 517 – Király Személye Körüli Minisztérium – Segédhivatali iratok 6. kötet. Radi by sme 
preskúmali otázku aj v iných časových rezoch, ale diely spomenuté v repertoári archívu Ministerstva 
okolo osoby kráľa (1961) sa medzičasom stratili. 

12 O mechanizme zvyšovania hodností p. Ballabás D.: Főnemesi rangemelések cit. dielo 1225 – 1230.
13 O  možnostiach, posúdenia a  mechanizme politickej korupcie p.  Cieger András: Politikai korrupció 

a Monarchia Magyarországán. Bp., 2011.
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František Jozef a Karol IV. – ako uhorskí králi – darovali alebo schválili celkovo 2 192 
zemianskych titulov, medzi ktorými bolo: 161 vedcov (lekári, učitelia) a umelcov, 403 
úradníkov a  sudcov, 565 vojakov, okrem toho dostalo šľachtický titul 645 predstavite-
ľov hospodárskeho života (ako veľkostatkári, veľkoobchodníci, bankári, priemyselníci 
a advokáti).14 V Uhorsku podľa našich výskumov v tomto období prideľoval panovník 
a rozširoval po krajine ďalších 275 aristokratických titulov: 5 kniežacích, 55 grófskych, 2 
vikomtských a 213 barónskych.15 Naposledy bol 17. októbra 1918 v Kráľovskej knihe za-
znamenaný nový aristokratický titul, kým v uhorskej histórii Karol IV. daroval posledný 
šľachtický titul aj o dva týždne neskôr, 30. októbra.

Rozlišovanie „starej“ a „novej“ šľachty

Podľa štúdie Karola Halmosa s názvom Rangemelések a Habsburg Monarchiában, 
ktorá bol vydaná v  roku 1995, výraz „nová šľachta“ je „podľa uhorského vysvetlenia 
jednoznačne spojený so zánikom šľachtických výsad..., takže tie osoby sú považované 
za nové šľachtictvo, ktoré sú držitelia iba formálne existujúceho titulu, bez významu ve-
rejného a občianskeho práva.“ Existujú však aj ďalšie predstavy ohľadom podstaty novej 
šľachty. Podľa jednej predstavy, keďže získanie šľachtického titulu je spojené s osobnými 
a konkrétnymi zásluhami, objavenie sa novej šľachty môžeme počítať od hranice vypo-
čítateľnosti panovníckej milosti, čiže od založenia Rádu Márie Terézie a od začiatku jeho 
darovania (1758). Vyznamenaní Vojenského radu mali automaticky pridelený aj šľach-
tický titul (systemmäßiger/systematisierter Adel). Okrem toho je známy aj taký názor, 
podľa ktorého „je hlavné, aby darca začal oceňovať okrem klasickej vojenskej, junáckej 
zásluhy aj občianske.“ Tí poslední boli noví šľachtici. Táto skupina je aj najviac skúmanou 
témou, ktorá získala svoj šľachtický titul pomocou hospodárskych úspechov (Wirtschazl-
sadel).16 V podstate tie isté faktory zdôraznil aj Rudolf Kučera. Podľa tohto „systematizo-
vaná šľachta“ „znamenala takých dôstojníkov, ktorí svoj šľachtický patent získali výlučne 
cez dlhú vojenskú službu, bez inej príčiny na získanie titulu.“ Rovnako aj úradníci, ktorí 
„získali šľachtický titul ako odmenu za  vernú a  dlhú prácu v  štátnej službe“. Za  nové 
šľachtictvo sa považuje aj osobitná skupina nevojenská, neštátna: potenciálni predsta-
vitelia „civilnej spoločnosti“, čiže osoby ktoré získali šľachtický titul za priemyselnú, ob-
chodnú, vedeckú a umeleckú činnosť. Je potrebné zdôrazniť, že – na rozdiel od vyššie 
uvedených – „pri záujme o získanie titulu sa museli preukázať úžitkovou kvalitnosťou“.17 

14 Hanns Jäger-Sunstenau: Az 1700 és 1918 közötti magyarországi nemesítések társadalomtörténeti 
statisztikája. In: Magyarország társadalomtörténete I. A  reformkortól az első világháborúig. 2. k. 
(Szerk. Kövér György.) Bp., 2002. 15 – 16. Podľa Karola Halmosa status statkár sa vysvetľuje skôr ako 
„samostatná a vážená existencia“ a nie ako zamestnanie, práve preto nie je najvýhodnejšie zaradiť ich 
do jednej kategórie s ostatnými predstaviteľmi z hospodárskeho života. (Halmos Károly: Rangemelések 
a  Habsburg Monarchiában. In: Vera (nem csak) a  városban. Tanulmányok a  65 éves Bácskai Vera 
tiszteletére. (Edit. Á. Varga László.) Debrecen, 1995. (Rendi társadalom – polgári társadalom. 
Supplementum.) 459 – 460.)

15 Ballabás D.: Főnemesi rangemelések cit. dielo 1230 – 1235., 1238.
16 Halmos K.: Rangemelések cit. dielo 447 – 448.
17 Kučera, Rudolf: Állam, nemesség és civil társadalom. Nemesi címadományozások Csehországban és 

Sziléziában, 1806 – 1871. Korall, 8 (2007) 28–29. sz. 39 – 40.
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Vedľa načrtnutia definície novej šľachty, sa chceme podrobnejšie zaoberať otázkou, aký 
bol v danej dobe praktický význam rozlišovania novej a starej šľachty. Podľa nášho názo-
ru kľúčom k tejto otázke je pojem „prašľachtický pôvod“.

Len vtedy môžeme hovoriť o prašľachtickom pôvode, ak dotyčná osoba bola schop-
ná vyhovieť požiadavkám, tzv. praskúšky – existovali určité oficiálne postupy – čiže vedel 
preukázať priamy a zákonný pôvod od určitého počtu šľachtického prapredka.18 V jed-
notlivých krajinách a  regiónoch habsburskej monarchie bol aj na  začiatku našej doby 
charakter týchto praskúšok rozličný (nemecký, taliansky, uhorský, sedmohradský),19 ale 
v roku 1869 panovník zjednotil tieto metódy a pre celú šľachtu rakúsko-uhorskej monar-
chie sa stala rozhodujúcou „nemecká skúška“. 

Osoby, ktoré mali nárok na prašľachtický status museli dokázať, že 8 prarodičov zo 
strany otca a 4 prarodičia zo strany matky sa už narodili ako šľachtici a ich potomkovia 
− čiže predkovia dotyčnej osoby, ktorí sú sami šľachtici – nemohli byť ani legitimizova-
ní ani adoptovaní.20 Neskoršie, v šľachtických príručkách vydaných po prelome storočia 
bolo už aj zo strany matky potrebné uviesť 8 šľachtických predkov.21

Schematická kresba tzv. prastromu
18 Dokumenty praskúšok sa zachovali v  mnohých vysoko šľachtických dedičstvách. Dokument 

potrebný pre komorníctvo (1902) grófa Júliusa Károlyiho (1871 – 1947) obsahuje nasledujúce: 1) 
Tzv. prastrom, čiže tabuľku matkiných a  otcových prarodičov – späť po  5 generáciu. 2) Rukopisný 
zošit tzv. dedukcia, v ktorom sa vysvetľujú jednotlivé genealogické vzťahy. 3) Výpisy z matriky, ktoré 
potvrdzujú vyššie uvedené. Hoci rozkladom monarchie výhody z prašľatictva stratili skutočný význam 
– neskôr detailizované, neskôr mali tieto dokumenty sekundárnu použiteľnosť: potvrdenie o pôvode 
v dôsledku židovských zákonov. (MNL OL P 416 /Károlyi Gyula iratai/ 8. zásuvka 36. kopa). O spôsobe 
dokazovania prašľachtických pôvodov poskytujú dostatočné informácie dobové zemianske manuály, 
napr. Langer, Carl Edmund: Die Ahnen- und Adelsprobe, die Erwerbung, Bestatigung und der 
Verlust der Adelsrechte in Österreich. Wien, 1862., Marcziányi Gy.: Nemesség cit. dielo, Kempelen B.: 
A nemesség cit. dielo, Ölyvedi Vad Imre: Nemességi könyv. Második kiadás. Szeged, 1910.

19 Langer, C. E.:Die Ahnen- und Adelsprobe i.m. 183–193. Pri uhorských/sedmohradských skúškach – 
oproti neskoršie uvedeným spôsobom – bol dôraz kladený predovšetkým na starobylosť šľachtictva. 
Takže pri všetkých troch skúškach, popri splnení iných podmienok sa museli zo strany otca dokázať 
aspoň 6 šľachtickí predkovia. 

20 Marcziányi Gy.: Nemesség cit. dielo, s 99 – 100., 75 – 76.
21 Kempelen B.: A nemesség cit. dielo, s. 67 – 68., 100.; Ölyvedi V. I.: Nemességi könyv cit. dielo., s. 437–441.
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Na základe toho možno povedať, že osoby, ktoré nemali šľachtický pôvod starší ako 
štyri generácie, nevyhoveli praskúške. Bolo v tom, ale oveľa viac. Podľa jednej súčasnej 
šľachtickej príručky: „pod pojmom prašľachtický pôvod ani nie starý šľachtický pôvod sa ro-
zumie, ale čistá šľachtická krv, čiže osoba nie len sama, ale aj bližší i vzdialenejší príbuzní sa 
narodili aj v štvrtej generácii dozadu už ako šľachtici.“22 Vidieť, že podľa tohto sa uplatňuje 
princíp jednej a tej istej šľachty, čiže prašľachtický titul neznamená žiadnu výhodu, môže 
za ním stáť aj veľmi stará, ale aj jednogeneračná šľachta.

Ohľadom spoločenských výhod, týkajúcich sa prašľachtického pôvodu si najprv spo-
menieme príležitosť ukázať sa na dvore panovníka, čo znamenalo že tieto osoby sa mohli 
ukázať okolo panovníka pri niektorých slávnostných udalostiach (dvorné plesy, slávnost-
né obedy, procesie, atď.) alebo mohli si nárokovať aj ohlásenie. Prašľachta bola od naro-
denia reprezentovaná na dvore panovníka. Osoby, ktoré nemali prašľachtický pôvod mali 
možnosť (dočasne) ukázať sa na dvore panovníka len vtedy, ak dosiahli vyššiu hodnosť 
alebo postavenie, ostatní smrteľníci mohli dostať pozvánku len výnimočne a vo výni-
močných prípadoch („ples na dvore“)23 – budínsky dvor bol vzhľadom na tvrdé vieden-
ské zvyky trochu miernejší ohľadom vyberania pozvaných.24 Jeden dobový pozorovateľ 
zhrnul neoceniteľný spoločenský význam účasti na dvore, takto: „kým kráľovský dvor sa 
nachádza u nás, verejnú mienku zaujímajú otázky ohľadom účasti na slávnostiach na dvo-
re a tá výnimočnosť, kým tlač i publikum so záujmom diskutujú a sledujú všetky pohyby 
v živote dvora.“25 O spoločenských udalostiach konaných na dvore súčasné uhorské a ra-
kúske časopisy spravidla publikovali obsiahle správy, zvlášť boli vybrané prominentné 
osoby, lesklé formálnosti a nezabudlo sa pripomenúť ani to, že panovník, následník trónu 
a prítomní arcivojvodovia a vojvodkyne, ktorých ocenili svojou zvláštnou pozornosťou, 
alebo ku ktorým sa správali mimoriadne zdržanlivo.26 Spravodajstvo v časopise Vasárna-
pi Újság na začiatku roku 1885 píše o trápnom prípade, ktorý sa stal na dvore v Budíne 
a demonštruje, že kritériá na účasť na dvore sa brali prísne: „mladý gróf a jeho žena, ktorá 
nemala účasť na dvore, ale omylom dostali pozvánku rodiny príbuzného s podobným me-
nom, sa objavili na plese. (...) Činovník hlavného dvormajsterského úradu po nepríjemných 
»diskusiách« vyzval grófa, aby ženu ktorá mohla dostať pozvánku nanajvýš omylom vypre-
vadil z haly. Bledý a od rozčúlenia trasúci sa gróf poslúchol.“27

22 Ölyvedi V. I.: Nemességi könyv cit. dielo, s. 436 – 437.
23 Marcziányi Gy.: Nemesség cit. dielo, s. 90–96. V roku 1868 panovník zaviedol podujatia s názvom „ples 

pri dvore“ (Ball bei Hof), ktoré v rozpore s „dvornými plesmi“ (Hofball), kde sa zúčastnila spoločnosť 
majúca účasť na dvore, ponúkal príležitosť aj pre „výnimočných z občianskeho života na to, aby sa mohli 
stýkať s dvorom aj vo veciach sociálnych, z ktorých boli predtým vylúčení. Na podujatie »ples pri dvore« 
je pozvaných jeden alebo viac vynikajúcich osôb z občianskej spoločnosti.“; Kempelen B.: A nemesség cit. 
dielo, s. 95–99.; Ölyvedi V. I.: Nemességi könyv cit. dielo, s. 445 – 448.

24 Schwarz Gyula: A budapesti társaság. Bp., 1886. 12 – 16.
25 Marcziányi Gy.: Nemesség cit. dielo, s. 4.
26 O dvorských zábavách p. Schwarz Gy.: A budapesti cit. dielo, s. 17 – 18.; A király Könyve. Herzig Miksa 

kiadása. Lipcse–Bp.–Bécs, 1899. 90 – 96.; Reden, Alexander Sixtus von: Az Osztrák-Magyar Monarchia. 
Történelmi dokumentumok a századfordulótól 1914-ig. Bp.–Salzburg, 1989. 91 – 96.; Cieger András: 
Társasági élet „hivatalból”. A  politika szereplői által rendezett társaséleti események Budapesten 
a dualizmus korában. Budapesti Negyed, 12 (2004) 4. sz. 327 – 330.

27 Vasárnapi Újság, 1885. jan. 11. 30.
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Cisárska a  kráľovská komornícka hodnosť tiež patrila k  dvoru a  práve preto bola 
neoddeliteľná od kritérií účasti na dvore a ktorá bola držaná pre členov prašľachty star-
ších ako 24 rokov − pokiaľ žiadali a panovník sa nedištancoval od menovania danej oso-
by. (Podmienkou bolo okrem iného aj „dokonalé politické správanie“.) Menovanie nikto 
automaticky nedostal a ani to nemohol požadovať. Hodnosť komorníka mohla byť pri-
delená aj za skutočnú službu dvoru. Dotyčný mal okrem toho povinnosť byť prítomný 
pri obradoch počas Veľkého týždňa a pri procesii. Počítali s ním aj pri mimoriadnych 
udalostiach na dvore, napr.: pri krstoch, svadbách, pohreboch a pri korunovácii.28 Ko-
morníctvo popri službe na dvore, v každodennom živote – podľa nášho názoru – malo 
celkom inú úlohu: cisárska a kráľovská komornícka dôstojnosť uvedená na rôznych vy-
svedčeniach a  v  almanachoch mohla byť indikátorom pôvodu „ebenbürtig“ dotyčné-
ho.29 Magyarország tiszti czim- és névtára už od začiatku uverejňoval mená komorníkov. 
V prvých dvoch ročníkoch (1873,1875) vystupujú iba uhorskí komorníci, ale od 1879 už 
boli uvedení všetci žijúci komorníci – usporiadané podľa roku promócie. Na konci roku 
1900 bolo napr. v evidencii 1 566 cisárskych a kráľovských komorníkov, medzi ktorý-
mi 343 (21,9 %) nemalo aristokratický titul. Zemania uvedení na zozname komorníkov 
(Berzeviczy, Kubinyi, Dőry, Kállay, Máriássy, Ürményi, Bezerédj, Görgey, Beniczky, Fáy, 
Okolicsányi, Szmrecsányi, Szemere, Rakovszky a ešte ďalší členovia iných rodov) vedeli 
taktiež vyhovieť kritériám účasti na dvore oprávnení narodením ako aj spomenutí aristo-
krati.30 „S touto komorníckou inštitúciou sa potvrdzuje aj princíp jednej a tej istej šľachty. 
A nielen preto, že pri darovaní hodnosti nie je otázkou či je osoba šľachta alebo vysoká 
šľachta, ale aj preto lebo šľachtic, ktorý je komorníkom je hodnostne rovnocenný s barónom 
a s grófom.“31− pri dvorných slávnostiach podľa cisárskeho a kráľovského návodu komor-
níkov na službu všetci patrili do V. hodnostnej triedy (platobná trieda).32 Mladí prašľach-
tici s výborným školským prospechom, ktorí mali menej rokov ako to bolo potrebné pre 
komorníctvo, mohli vykonať doplnkovú dvornú službu ako cisárski a kráľovskí panoši.33 
Z hľadiska počtu ich bolo oveľa menej ako komorníkov: v roku 1900 bolo v tiszti címtár 
evidovaných len 22 šľachtických panošov.34

28 Marcziányi Gy.: Nemesség cit. dielo, s. 97 – 120.; Kempelen B.: A  nemesség cit. dielo, s. 99–108.; 
O veľkotýždňovom sprievode a obradoch p. A király könyve cit. dielo, s. 82–88.; Reden, A. S. v.: Az 
Osztrák-Magyar Monarchia cit. dielo, s. 90 – 91.

29 Avšak panovník mohol dať výnimku od niektorej príslušnosti komorníckej hodnosti. (Marcziányi Gy.: 
Nemesség cit. dielo, s. 103.; Kempelen B.: A nemesség cit. dielo, s. 99.) Takže sa mohlo stať to, že aj 
napriek kr. alebo cis. komorníckeho statusu dotyčná osoba nemala prašľachtický pôvod. To isté možno 
povedať− podľa neskorších kritérií − aj o osobách, ktoré dostali komornícku dôstojnosť pred rokom 
1869 podľa uhorskej/sedmohradskej skúšky. Tento fakt nemal vplyv na účasť na dvore.

30 Magyarország tiszti czím- és névtára. XX. évf. Bp., 1901. 74 – 85.; p. Magyar császári és királyi kamarások 
ősfái 1740-1918. (Szerk. Szluha Márton–Vásárhelyi Miklós.) I. köt. A–G. Bp., 2005., II. köt. H–P. Bp., 
2012., III. köt. R–Zs. Bp., 2013. 

31 Ölyvedi V. I.: Nemességi könyv cit. dielo, s. 438.
32 Marcziányi Gy.: Nemesség cit. dielo, s. 116.; Kempelen B.: A  nemesség cit. dielo, s. 105.; Podľa IV. 

zákonného článku vydaného v roku 1893, ktorý riadil v občianskom živote príjmy štátnych úradníkov, 
do V. platobnej triedy patrili aj napr.: radca účtovníka, ministerský radca, policajný kapitán, riaditeľ 
múzea, sudca kúrie, predseda kráľovskej tabule, prokurátor. (1893:IV.tc. A. melléklet)

33 Marcziányi Gy.: Nemesség cit. dielo, passim.; Kempelen B.: A nemesség cit. dielo, s. 98.; Ölyvedi V. I.: 
Nemességi könyv i.m. 439 – 440.; Reden 1989. 85.

34 Magyarország tiszti czím- és névtára. XX. évf. Bp., 1901. 24.
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Ak chcel niekto patriť medzi členov suverénneho Rádu maltézskych rytierov ako 
právny alebo čestný rytier, musel dokázať 16 prarodičov šľachtického pôvodu, podobne 
aj pre sľubných a čestných členov Rádu nemeckých rytierov.35 Nadačné ústavy vo Viedni, 
v Prahe, Innsbrucku, Grazi, Brne pre schudobnené šľachtické dámy od uchádzačov tiež 
požadovali vyhovenie v praskúškach. Prvé tri ústavy mali také isté podmienky ako Rád 
maltézskych rytierov a  posledné dva mali o  niečo miernejšie podmienky. Tieto dámy 
odhliadnuc od charakteru praskúšky mali účasť na dvore.36

Na základe horeuvedeného, noví šľachtici boli diskvalifikovaní z niektorých foriem 
spoločenských stykov a prestíže, okrem toho sa pri uzavretí manželstva nepočítali ako 
rovnocenní partneri. Pri dedení prašľachtictva bolo nevyhnutnou podmienkou man-
želstvo podľa hodnosti, veď pri manželstvách pod hodnosť – s  novou šľachtou alebo 
horrible dictu občianskou osobou − už potomok nevedel vyhovieť kritériám praskúšky. 
Nedostatočne obozretná voľba manžela/manželky mohla mať viacgeneračný negatívny 
dôsledok. Medzi rodinami, ktoré boli ešte držiteľmi hodnosti, potomkovia z manželstva 
pod hodnosť boli nežiaducou spoločnosťou. Okrem toho mésalliance mohlo znamenať aj 
značnú peňažnú stratu, keďže zakladajúca listina zverenstva mala podmienku, že užívateľ 
mohol pochádzať iba z manželstva s rovnocennými hodnosťami alebo aby mal uzavreté 
také manželstvo.37 Dionýz Andrássy, ktorý uzavrel manželstvo s viedenskou občiankou, 
zverenstvo získal len vďaka tomu, že po smrti jeho staršieho brata,  ktorého otec pred-
tým vydedil napokon zakladajúcu listinu odvolal pod podmienkou „narodenia a posta-
venia zodpovedajúceho“ manželstva.38 Darovanie rádu Hviezdneho kríža v prípade dám, 
tiež bolo spojené s manželstvom rovnocennej hodnosti, ako aj cisárovnine a kráľovnine 
dvorné dámy (ktoré v podstate boli ženské ekvivalenty komorníkov) sa mohli vydať iba 
za hodnostne rovnocenného muža.39 Na konci roka 1900 v tiszti címtár bolo evidovaných 
okrem 39 habsburských vojvodkýň, − ktoré boli kvázi subjektívne členmi rádu − 203 dám 
s rádom Hviezdneho kríža, s malou výnimkou boli všetky vydaté alebo vdovy. (Dvorné 
dámy nebohej kráľovnej Alžbety, Mária Festeticsová, Irma Sztárayová a Ida Ferenczyo-
vá uvedená ako predčítačka, patrili medzi výnimky.) V listine cisárskych a kráľovských 
dvorných dám bolo 278 zapísaných pod menom ich manželov.40 Oproti Rakúsku, kde 
žena vydatá za muža občianskeho pôvodu, stratila svoj šľachtický pôvod, v Uhorsku pri 

35 Langer 1862. 25–37.; Marcziányi Gy.: Nemesség cit. dielo, s. 121 – 129., 148 – 158.; Kempelen B.: 
A nemesség cit. dielo, s. 77–91.; Ölyvedi V. I.: Nemességi könyv cit. dielo, s. 441 – 444.

36 Langer, C. E.:Die Ahnen- und Adelsprobe cit. dielo, s. 37–42.; Marcziányi Gy.: Nemesség cit. dielo,  
s. 175 – 194.; Kempelen B.: A nemesség cit. dielo, s. 112–123.; Ölyvedi V. I.: Nemességi könyv cit. dielo, 
s. 444 – 445.

37 Östör József–Petrovay Zoltán: Hitbizományi jog. II. köt. Bp., 1937. 17–19. Treba si však pripomenúť, 
že zakladajúce listiny definovali pojem nerovnocenného manželstva rôzne – ak vôbec bolo potrebné 
podrobnejšie vysvetlenie.

38 Östör J.–Petrovay Z.: Hitbizományi jog cit. dielo, s. 29–30.; Betlér és Krasznahorka. Az Andrássyak 
világa. Szerk. Rácz Árpád. Bp., 2005.43., 216 – 217.

39 Marcziányi Gy.: Nemesség cit. dielo, s. 173–174.; Kempelen B.: A nemesség cit. dielo, s. 108.; Ölyvedi V. 
I.: Nemességi könyv cit. dielo, s. 440 – 441.

40 Magyarország tiszti czím- és névtára. XX. évf. Bp., 1901. 61–69.; O  dvorských a  plesových dámach 
p.  Titkok, bálok, utazások. Erzsébet királyné és magyar udvarhölgyei. Időszaki kiállítás a  Gödöllői 
Királyi Kastélyban 2012. június 9 – szeptember 30. (Edit. Faludi Ildikó.) Gödöllő, 2012.
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ženách vydaných pod hodnosť, táto strata nehrozila.41 Avšak mésalliance – okrem vyššie 
uvedených konkrétnych nevýhod − výrazne skomplikoval spoločenskú integráciu.

Naša diskusia sa zhoduje vlastne s tým zistením, že tzv. „prvá“ a „druhá“ spoločnosť 
alebo spoločenstvo sa dajú rozlíšiť. Podľa tohto „do prvej spoločnosti patrili tí, ktorí mali 
»Hoffähigkeit « (účasť na dvore)“.42 Od druhej polovice 19. storočia sa vedľa nich už po-
zoruje „s veľkým elánom dopredu sa prebíjajúca »druhá spoločnosť«, nová elita ,nositelia 
modernizačných dejov, vytvárajúca sa s rozšírením kapitalizmu. (...) nová občianska elita 
kapitalistického vývoja sa skladala z finančnej buržoázie, bohatých bankárov, priemysel-
ných magnátov..., zámožných obchodníkov, majiteľov domov, okrem nich ešte z vysoko hod-
nostných úradníkov, slobodne zamestnaných, známych vedcov a umelcov.“43 Tí poslední sa 
však len čiastočne a povrchne viazali na inom základe usporiadajúcu šľachtu. Ako sme 
už spomenuli predtým, v priebehu dualizmu, väčšinu šľachtických titulov dostávali rôzni 
úradníci a vedci, pôsobiaci v rôznych subjektoch ekonomiky, ale vtedy „už samotné ve-
novanie šľachtických titulov samo neznamenalo vytvárajúci faktor skupiny.“44

Podľa opísaných skutočností vidieť, že v istých spoločenských kruhoch malo veľký 
význam členstvo v prašlachtictve. Podľa nášho názoru, napriek verejnej mienke si mys-
líme, že v priebehu dualizmu veľkú deliacu hranicu medzi šľachticmi netvorili rozdiely 
medzi vysokou šľachtou a zemanmi, ani vnútorná hierarchia vysokej šľachty, čiže rozdie-
ly medzi barónmi, grófmi a vojvodami, ale práve schopnosť alebo neschopnosť plniť kri-
tériá prašlachty. Toto malo totiž skutočný význam. Takže z tradičnej historicko-právnej 
feudálnej kategorizácie sa zdá, že je potrebné podrobnejšie sa pozrieť na dobovú šľachtu. 
Do maďarskej sociálno-historickej literatúry György Kövér zaviedol interpretáciu Maxa 
Webera o sociologickom správaní stavov. Podľa Webera základ stavov sa nachádza v cha-
rakteristickom spôsobe života, vo formálnom vzdelaní, ale aj v pôvode a v prestíži pro-
fesie. A v praxi „sa vyjadruje predovšetkým v manželstve medzi sebou…: poprípade: pri 
spoločnom stravovaní pri stole …, často: na istých výsadných právach založených ziskoch, 
resp. na monopolizovanie niektorých zárobkových činností, resp. opovrhnutého odmietnu-
tia niektorých typov zárobkových činností alebo iných stavovských konvencií (tradícií).”45 
Kövér zhrnul zmeny v uhorskej spoločnosti v 19. storočí tak, že historicko-právne „blo-
ky“ stavov sa rozpadávali na „hobliny“ sociologického správania.46 My interpretujeme 
situáciu dvora reprezentatívneho feudála ako „prvú spoločnosť“ ako „hoblinu“ sociolo-
gického správania.

41 Marcziányi Gy.: Nemesség cit. dielo, s. 28., 33–34.; Kempelen B.: A nemesség cit. dielo, s. 3 – 4.
42 Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a  reformkortól az első világháborúig. In: Gyáni 

Gábor–Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. Bp., 
2004. 101.

43 Madaras Éva: Az „első és a második társaság” Bécsben a századfordulón. Műhely, 16 (1993) Polgárosodás 
és modernizáció különszám. 107. 108.

44 Kövér Gy.: Magyarország társadalomtörténete cit. dielo, s. 102.
45 Kövér Gy.: Magyarország társadalomtörténete i.m. 99.; Weber, Max: Gazdaság és társadalom. A megértő 

szociológia alapvonalai 1. Szociológiai kategóriatan. Bp., 1987. 307.
46 Kövér Gy.: Magyarország társadalomtörténete i.m. 110.
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Baróni, grófi a vojvodovia 

V 19. storočí nemôžeme na uhorskú aristokraciu pozerať (skupina majúca titul vy-
sokej šľachty) ako na  homogénnu skupinu: pôvod, vierovyznanie, majetok, vzdelanie, 
manželské zvyky, politické tradície, veľkosť a regionálne umiestnenie panstva – toľko re-
levantných odlišujúcich faktorov. 

V roku 1848 počas likvidácie právneho a historického feudalizmu, podľa verejného 
práva uhorských stavov bol počet aristokratických rodov 305 47. Z hľadiska sociologického 
správania nemôžeme situáciu stavov v roku 1848 (1867) považovať za skutočnú hraničnú 
líniu. Po Vyrovnaní do prašľachtickej reprezentatívnej „prvej spoločnosti“ mohli patriť 
i novovymenovaní vysokí šľachtici, pretože nositeľ nového vysokého šľachtického titulu 
mohol mať aj niekoľkostáročnú šľachtickú minulosť. Podľa nášho výskumu v dualizme 
z 275 darovaných vysokých šľachtických titulov malo 131 prípadov (47,8 %) za sebou as-
poň 200-ročnú šľachtickú minulosť, kým druhý protipól tvorilo 104 osôb nešľachtického 
pôvodu (37,9 %). Tí poslední boli takmer bez výnimky barónmi, ale takmer tretina do-
tyčných osôb s udelenými barónskymi titulmi mala viac než 200-ročnú šľachtickú mi-
nulosť. Nechceme tvrdiť, že aspoň 200-ročná zemianska minulosť (minimálne do piatej 
generácie datujúcich šľachtických predkov) sama o sebe mohla stačiť na status prašlach-
tica, avšak ukazuje sa, že po  Vyrovnaní pod rúškom nových darovaných aristokratic-
kých titulov stáli sociálne veľmi odlišne postavení jedinci: preukázateľne vysoký šľachtic 
s overiteľnými údajmi, pôvodný homo novus zo stredoveku, ktorý bol medzi nimi, ako 
aj ten, ktorého prvý známy predok sa vynoril v dejinách v období napoleonských vo-
jen ako obchodník s obilím.48 Avšak ani pred rokom 1848 existujúcu uhorskú vysokú 
šľachtu nemôžeme považovať za nejakú „historickú aristokraciu”, ktorá by pôsobila ako 
protiklad v dualizme „hore vyškriabaných” jedincov. V uhorskom meradle veľmi staro-
bylým, ešte do tureckých čias siahajúcim vysoko šľachtickým titulom alebo indigenátom 
disponovala sotva pätina (20,2 %), zatiaľ čo každý druhý (51 %) vysoký šľachtický titul 
pochádzal spred roku 1848. (Bez zdomácnených sú pomery nasledovné: 22,1 % a 45,1 %.) 
Po preskúmaní reprezentácie medzi svetskými a cirkevnými hodnostármi spomínaných 
305 aristokratických rodov medzi rokmi 1526 a 1848, môžeme povedať, že len 13,7 % 
z nich mali aspoň jedného hlavného predstaviteľa. (Ak pozeráme len na národnú vysokú 
šľachtu je to zhruba 21,9 %.) V  rámci tohto boli výrazne zastúpení najstarší magnáti: 
u 88,6 % hodnostárov genéza pôvodne zasiahla ešte pätinu rodov z tureckých čias, zatiaľ 
čo zostávajúce štyri pätiny vyplnili zostávajúci (11,4 %) miestni hodnostári.49 Takže vý-
znamnej časti uhorskej vysokej šľachty chýbala príznačná historická minulosť, a v tomto 
nie je veľký rozdiel medzi povýšenými v dualizme a pred rokom 1848. Všetci mali vysoký 
šľachtický titul, ale v  tomto uvoľnenom rámci len časť z nich (pravdepodobne menšia 
časť) vedela spĺňať i požiadavky vhodného sociologického správania, vyplývajúce z po-
stavenia rodu. Ostatní boli uväznení mimo okruhu reprezentatívnej „prvej spoločnosti“: 
chýbal im adekvátny pôvod a historické tradície. 

47 Ballabás D.: Főnemesi rangemelések cit. dielo, s. 1225.
48 Ballabás D.: Főnemesi rangemelések cit. dielo, s. 1237 – 1240., 1243.
49 Ballabás Dániel: Indokolt-e „történelmi arisztokráciáról” beszélni a dualizmus kori Magyarországon? 

Turul, 85 (2012) 3. sz.
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Dospelí členovia vrstvy vysokej šľachty s historickým právom užívali nárok na osob-
nú kráľovskú pozvánku do zákonodarného zboru druhej komory. Na tomto – na mnoho 
stáročia zvykom i právom založenom – systéme ponechali aj aprílové zákony v roku 184850 

a až dlho po Vyrovnaní, v roku 1885 reorganizovali hornú komoru.51 Podľa zákona č. VII. 
z roku 1885 mohli tí viac než 24-roční aristokrati realizovať na princípoch zostávajúce 
právomoci, ktorí „sami alebo s nimi v jednej domácnosti žijúci, majetky manželkiných 
a maloletých detí pripočítajúc, na území uhorského štátu sú vlastníkmi, užívateľmi ale-
bo doživotnými užívateľmi pozemkov alebo sú vlastníkmi takého rodinného zverenstva, 
ktorá podľa novej štátnej pozemkovej dane z roku 1885 s príbytkom a spolu s príbytkami 
daní hospodárskych budov majú rakúsku hodnotu aspoň 3 000 zlatých.” Pri neschop-
nosti magnáta plniť finančný cenzus bolo členstvo podľa zákona pozastavené, ale opäť 
sa oživilo, keď preukázali právomoc nad požadovaným množstvom pozemkov.52 Po za-
vedení reformy povýšení vysokí šľachtici mohli byť len v tom prípade „navždy pravým” 
členom hornej komory, ak s týmto privilégiom panovník – na radu ministrov – zvlášť 
obdaroval.53 Cenzus uvedený v rámci zákona umožnil vidieť istú deliacu hranicu medzi 
majetkami magnátov. Podľa výskumu Károlya Vörösa len 204 magnátov hornej komory 
splnilo požiadavky spred reformných 699 členov, čiže 29 % z predošlých. „Nakoniec sa 
ukázalo, že viac než polovica, 55 % uhorských aristokratických rodín a 70 % rodinných 
členov v roku 1885 už z nehnuteľnosti neposkytujú príjmy, produkujúce viac než 3 000 
zlatých dane.“54 Z pohľadu sociologického správania stavov podľa Webera „sama o sebe 
nemajetnosť nie je dôvodom zamietnutia, avšak môže byť i príčinou odmietnutia”.55 Podľa 

50 Az 1848-1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. (Edit. Pálmány Béla.) Bp., 
2002. 15.

51 Szalai Miklós: Az 1885-ös főrendiházi reform. In: „Múltból a  jövőbe”. (Szerk. Pölöskei Ferenc.) Bp., 
1997.

52 Zoznam členských rodov aristokracie sa zakotvil v zákone č. VIII. z 1886.
53 Ballabás D.: Főnemesi rangemelések cit. dielo, s. 1233 – 1234.; Tóth-Barbalics Veronika: Vigyázó, 

Harkányi, Żeleński és társaik – 1885 után örökös főrendiházi tagságot nyert családok. In: Vázlatok két 
évszázad magyar történelméből. (Főszerk. Gergely Jenő.) Bp., 2010.

54 Vörös K.: A  főrendiház cit. dielo, s. 401., 403. My sme presvedčení, že Vörösove tvrdenia možno 
významne pozmeniť: 1) Deliaca čiara, ktorá sa stala viditeľnou pomocou reformy, odráža aktuálny stav. 
To však neznamená, že ten, kto v roku 1885 nevedel splniť podmienky večného členstva, automaticky 
to nevedel ani neskôr. Z vypadnutých sa mohli dostať naspäť do hornej komory – a majetné kvalifikáciu 
mohli i stratiť. 2) Okrem majetku pochádzajúceho z priameho pôvodu nemohli byť zanedbateľné ani 
majetky manželiek, takže chudobné otcovské dedičstvo mohli dokonale vyrovnať alebo kompenzovať 
pozemky získané sobášom. Toto teda treba tiež vziať do úvahy. V dôsledku toho sa dokonca predtým 
bezmajetný („vypadnutím“) definovaný šľachtic tiež mohol dostať do  členstva večných aristokratov. 
3) Po reformách miesta zachovaných členov alebo to neskoršie získané osoby z ďaleka nezastupovali 
podobný majetný potenciál. Niektorí sotva dosiahli požadovanú úroveň cenzu, kým druhí pozemné 
majetky mnohokrát prevýšili. V  dôsledku toho finančná situácia aristokratických rodov v  hornej 
komore z ďaleka nebola v priamej úmere k počtu pozvaných členov podľa večného práva. 4) Počet 
večných aristokratických rodov nebol v  súlade so  zákonom predpísanými podmienkami vo veci 
vyhovenia všetkých schopných aristokratov – ktorí v zásade mali nárok na členstvo. Boli tam aj takí, 
ktorí sa vôbec neospravedlnili (alebo len so značným oneskorením), ale môžeme stretnúť aj takého, 
ktorý ako večný člen nemal k  dispozícii potrebné majetky. (Ballabás Dániel: A  főrendiházi cenzus 
a gyakorlatban — a Széchényiek példáján keresztül megvilágítva. In: Acta Academiae Akriensis, Nova 
Series Tom. XLI. Sectio Historiae. Eger, 2013.)

55 Weber, M.: Gazdaság és társadalom cit. dielo, s. 307.
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dobovej verejnej mienky v menoslove „najvyššej neformálnej aristokratickej organizá-
cie“ Nemzeti Kaszinó nájdeme napríklad tak isto členov  hornej komory, magnátov s vý-
znamnými pozemkami, ako aj menej majetných, alebo akurát bez pozemkov jestvujúcich 
a  takto svoje legislatívne právo – dočasne alebo natrvalo – stratených zástupcov mag-
nátov.56 Títo potom v kasíne „sedeli pri jednom stole“, čiže ich pozíciu sociologického 
správania (aspoň zatiaľ) neovplyvnila ich finančná situácia.57

Ostatní šľachtici a iné typy pánov 

Veľké spoločenské a hospodárske zmeny sa v druhej polovici 19. storočia samozrej-
me dotkli aj bývalej historicko-právnej zemianskej vrstvy. Hoci so štatistickými údajmi 
nevieme kvantifikovať majetky šľachty, resp. sledovať v  tom zmeny, ale podľa predtým 
začatých značných finančných rozdielov v majetkoch, máme dôvod veriť, že po zavedení 
civilného pozemkového systému aj naďalej málo ľudí disponovalo väčšími, strednými 
alebo veľkými pozemkami.58 Naopak, zrušenie feudálnych vzťahov, pomalé tempo saná-
cie, z minulosti zdedené a teraz už inkasovateľné dlhy a radikálne zmeny v hospodárskej 
klíme pre mnohých spôsobili neistú existenciu. Niektorí z nich, ako sme videli našli cestu 
do reprezentatívnej „prvej spoločnosti”, ale väčšina hľadala svoje miesto v neustále sa me-
niacom svete. Na začiatku v programoch vytvorenia uhorskej strednej triedy – od konca 
reformného obdobia do osemdesiatych rokov – sa ešte skoro považovala za samozrej-
mosť (občas niet lepšej alternatívy) dominantná úloha pozemkovej šľachty. Aj keď už 
na začiatku storočia myslitelia hľadali základňu strednej vrstvy v iných sociálnych vrs-
tvách, ale nakoniec ani pomocou pozemkových šľachticov, ani nikým iným sa nepodarilo 
vytvoriť veľkú uhorskú strednú triedu.59 Šľachta, ako videl Gyula Szekfű, bola  jedným 
„zo samostatných škvŕn, od seba oddelených rašelinísk“ zo sediacej vrstvy strednej trie-
dy.60 Procesu rozšírenia použitia termínu džentry (gentry) pomáhali publicistické deba-
ty v druhej polovici 70. rokov 19. storočia. Na začiatku sebavedomá vrstva majetného 
zemianstva, bývalí bene possessionati prijali tento pojem a takto sa oddeľovali od davu 
nemajetných zemanov. Avšak na prelome storočia pojem džentry dostával dodnes zná-
my pejoratívny podtext a stával sa z neho stereotyp so zaťaženými predsudkami. Bývalí 
džentríci na toto reagovali pretitulovaním samých seba za „historickú strednú triedu“.61

56 Vörös K.: A főrendiház cit. dielo, s. 404.
57 Kövér Gy.: Magyarország társadalomtörténete cit. dielo, s. 101.
58 Všimnime si, že ani na prelome storočia písané listy majetníkov [gazdacímtár] nepovedia nám viac, 

lebo okrem uvádzania aristokratických a  rytierskych titulov nič iné sa v nich nevzťahuje na možný 
aristokratický pôvod ostatných vlastníkov. (Eddie M. Scott–Hutterer Inkrid–Székely Iván: Fél évszázad 
birtokviszonyai. Változások a  trianoni Magyarország területén, 1893-1935. Történelmi Szemle, 32 
(1990) 3 – 4. sz. 302.) 

59 Kövér György: A magyar középosztály-teremtés prokramjai és kudarcai. Fogalomtörténeti áttekintés 
a  reformkor végétől a  nagy válság kezdetéig. In: Zsombékok. Középosztályok és iskoláztatás 
Magyarországon a 19. század elejétől a 20. század közepéig. Társadalomtörténeti tanulmányok. (Edit. 
Kövér György.) Bp., 2006. 77 – 120.

60 Szekfű Gyula: Három nemzedék. Egy hanyatló kor története. Bp., 1920. 275.
61 Kövér Gy.: Magyarország társadalomtörténete cit. dielo, s. 165 – 166. 
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Naša staršia historiografia tento, po  prelome storočia vzniknutý negatívny obraz 
džentry premietla naspäť na celú dobu dualizmu. Podľa toho Koloman Tisza bol ten, kto 
počas svojej vlády doširoka otvoril brány štátnej správy pre ekonomicky klesajúce stred-
né vrstvy zemanov,62 a výsledkom tohto na začiatku storočia „polovicu-tretinu v minis-
terstvách, tri štvrtiny z krajskej správy a významnú časť súdnych a vojenských dôstojníkov 
naplnili džentríkovia.”63 Novšie výskumy však silne spochybnili opodstatnenosť týchto 
tvrdení. Napríklad pre ministerských úradníkov bol karieristický pokrok v súlade s dobre 
regulovaným systémom, a na „mastných pozíciách“ sa nedalo len tak obísť hierarchiu. 
Jediná výnimka bola doba pri zriadení ministerstiev, avšak na začiatku doby pri väčšine 
vymenovaných úradníkov šľachtického pôvodu je preukázateľné, že sa ich rodina nedo-
stala po prvýkrát do kontaktu s úradníckou prácou.64 O úradoch „zaplavených“ džentry 
už ani nie podľa kategórie pôvodu môžeme uvažovať, skôr podľa sociologického správa-
nia sa: „V kultúre správania sa, vo vystupovaní je nepochybne šľachtická vzorka, ale toto 
vôbec neznamená, že ten, ktorý sa takto správa, má aj šľachtický pôvod. Toto správanie, bez 
ohľadu na sociálny pôvod by bolo možné si veľmi dobre osvojiť”.65

Stav sociologického správania bol pozorovateľný aj pri menších zemanoch nezvratne 
zlúčených do roľníckych zväzkov. Spomienky historicko-právnej feudálnej minulosti, ale 
– podľa výsledkov rôznych lokálnych výskumov – nezanikli bez stôp: drobní zemianski 
vlastníci mali od spoločenstva nevoľníkov oddelené gazdovstvá, segregované príbytky, 
rozdiely pri pochovávaní na cintorínoch, v kostolnom zasadacom poriadku, v oblečení, 
v stykoch s inými aj pri manželských vzťahoch boli pozorovateľné rozdiely.66

Medzi dvoma svetovými vojnami

Z  našej interpretácie, z  pohľadu sociologického správania v  stavovskom systéme 
nemôžeme považovať za  striktnú deliacu hranicu, rozpad monarchie, resp.  začiatok 
Horthyho éry. Samozrejme to neznamená, že na jar v roku 1920 sa mohlo pokračovať 
ďalej v tom, ako sa všetko nechalo na jeseň v roku 1918. Asi najväčšou zmenou bolo to, 
že zanikol viedenský dvor a s týmto i príležitosť získavania dvorských hodností. Predošlí 
prijímatelia mohli získané hodnosti nechať i používať, avšak novší sa už nemohli dostať 
do  tejto exkluzívnej spoločnosti. Na  jar v  roku 1944 bolo na  cisárskom a  kráľovskom 
zozname, vedenom regentom Mikulášom Horthym, uvedených ešte 161 žijúcich osôb. 

62 Szász Zoltán: A  konzervatív liberalizmus kora. A  dualista rendszer konszolidált időszaka. In: 
Magyarország története 1848 – 1890. (Főszerk. Kovács Endre.) Bp., 1979. (Magyarország története tíz 
kötetben 6/2.) 1236 – 1237.

63 Hanák Péter: Vázlatok a  századelő magyar társadalmáról. In: Hanák Péter: Magyarország 
a Monarchiában. Tanulmányok. Bp., 1975. 366.

64 Benedek Gábor: A minisztériumi tisztviselők mobilitása a dualizmus idején. In: Társadalomtörténeti 
módszerek és forrástípusok. (Edit. Á. Varga László.) Salgótarján, 1987. (Rendi társadalom — polgári 
társadalom 1.) 392., 395.

65 Kövér Gy.: Magyarország társadalomtörténete cit. dielo, s. 125.
66 Paládi-Kovács Attila: Kisnemesek utódai a  paraszti társadalomban (XIX-XX. század). In: A  Nókrád 

megyei Múzeumok Évkönyve VII. (Szerk. Szvircsek Ferenc.) Salgótarján, 1981. 163–172.; Kövér Gy.: 
Magyarország társadalomtörténete cit. dielo, s. 102., p. ešte: Kósa L.: „Hét szilvafa árnyékában” cit. dielo, 
s.
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Zároveň 35 maďarských cisárskych a kráľovských aristokratiek držalo na zázname dôs-
tojnícky adresár.67 Po roku 1918 pojem i súvisiace kritériá dvorskej reprezentácie stratili 
svoj praktický význam, ktorý – po zaniknutí „donucovacej moci“ – aspoň v dlhodobom 
horizonte, obsahoval v sebe možnosť zúženia „prvej spoločnosti“.

Podľa praxe uhorského práva len korunovaný kráľ mohol darovať šľachtictvo.68 V sú-
lade so zákon č. I. z roku 1920 o obnovení ústavnosti a o dočasnom výkone štátnej suve-
renity výslovne zakázal darovanie šľachtických titulov pre regenta.69 (Takto ani členovia 
Horthym založeného „Vitézi rend“ neboli súčasťou maďarskej šľachty.) Hoci vtedy už 
aj dosial existujúce šľachtické tituly stratili svoj právny obsah, súčasní pozorovatelia sa 
zhodujú v tom, že v spoločnosti sa vôbec neznižovalo rešpektovanie tradičných hodností 
a postulovanie po týchto znamenitých tituloch. 

Ešte v čase dualizmu významný politický a spoločenský vplyv vysokej šľachty po zá-
niku monarchie upadol. Verejnosť ich považovala za zodpovedných za katastrofu sve-
tovej vojny. Vo vysokej šľachte videli typickú politizujúcu elitu avšak  so stratou trónu 
Habsburgovcov, resp. s konsolidáciou štátnej formy kráľovstva bez kráľa, vysoká šľachta 
prestala byť spojením medzi panovníkom a národom a stratila funkciu. Mnohí monar-
chisti z verejného života odišli z presvedčenia. V tejto novej situácii plne zachovaný veľ-
kostatkársky majetkový systém a na tomto založený politický vplyv a exkluzívny spôsob 
života sa už nepovažovali za úplne evidentnú vec. V 20. rokoch 20. storočia – v porovnaní 
s minulosťou – už boli v národnom zhromaždení v hornej komore a v po sebe idúcich 
vládach v oveľa nižšom pomere, napriek tomu vyšli z nich premiéri daného obdobia (Pa-
vol Teleki, Štefan Bethlen, Július Károlyi). Ale po roku 1932 – došlo v politike ku gene-
račnej zmene – na významnejšej krajinnej úrovni bolo už len niekoľko exemplárnych re-
prezentantov.70 Július Gömbös sa pri prevzatí kresla predsedu vlády rovno chválil s tým, 
že „prvé ministerstvo bez grófov a barónov je moje“.71

V roku 1918 de facto zanikajúcu hornú komoru, ktorá sa napriek predošlej refor-
me stále skladala zväčša z aristokratov, reorganizovali až relatívne neskoro, v roku 1927. 
Členstvo v novej hornej komore nazývanej i reorganizovaná oproti parlamentu s dolnou 
komorou mala podiel vysoká šľachta – na základe rôznych titulov – už len štvrtinu.72

67 Magyarország tiszti cím- és névtára. 51. évf. Bp., 1944. 749 – 750.
68 Kmety Károly: A magyar közjog tankönyve. Bp., 1905. 80.
69 Zákon č I. 13. § z roku 1920.
70 Barta Róbert: Egy történelmi osztály hanyatlása. Arisztokrácia és a  politikai elit 1919 után. In: 

Arisztokrata életpályák és életviszonyok. (Edit. Papp Klára–Püski Levente.) Debrecen, 2009. 202 – 203.; 
Gyáni Gábor: Magyarország társadalomtörténete a  Horthy-korban. In: Gyáni Gábor–Kövér György: 
Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. Bp., 2004. 228 – 230, 235-
236.; Püski Levente: Arisztokrácia a 20. századi Magyarországon (I.) Korunk, 19. (2008) 9. sz. 90 – 91., 
Püski Levente: Arisztokrácia a 20. századi Magyarországon (II.) Korunk, 19. (2008) 10. sz. 97 – 102. 

71 Antal István: Gömbös Gyula hatalomra kerülése és kormányzása 1932-1936. Antal István sajtófőnök 
emlékiratai. [Bp.], 2003. 117. Počas dualizmu z 15 premiérov 9 (60%), a z 111 ministrov 38 (34,2%) boli 
aristokratmi. (Püski L.: Arisztokrácia […] (I.) cit. dielo, s. 86–87.)

72 Püski Levente: A  magyar felsőház története 1927–1945. Bp., 2000. 7., 11 – 12., 29. Podľa zákona č. 
XXII. z roku 1926 o hornej komore aspoň ročne 2 000 pengő štátnu pozemkovú daň platiaci aristokrati 
uvádzaní v  aristokratických rodinných knihách nad 24 rokov „mohli vybrať zo seba polovicu, toľko 
členov, ako župné a  mestské zastupiteľstvá“. Podľa Püskiho dát v  súlade s  „večným právom” zákon 
umožnil 17 % pomer účasti aristokratom.
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Ústredná a miestna správa alebo inak v celej dobe krajinný a miestny verejný život 
spájajúci sa v hlavnej županskej rade udržiavali trvalo nízke počty,73 ale na konci dualiz-
mu sa ešte v   dominujúcich diplomatických zboroch čoskoro zmenšila ich prítomnosť 
na zlomok.74 Celkovo sa teda maďarská aristokracia nevedela spamätať zo šoku spôso-
beného rozpadom monarchie a revolúcie. Koncom 20. rokov 20. storočia už bolo jasné 
aj pre súčasníkov, že sa len trápi v nových pomeroch a hľadá svoju cestu v rýchlom a ne-
známom svete.75

Z minulosti zdedené neprimerané pozemkové delenie a výsledné sociálne napätie aj 
medzi dvoma svetovými vojnami hrali rozhodujúcu úlohu vo verejnej diskusii. Výskum 
Scotta M. Eddieho ukazuje, že v  roku 1935 z  50 najväčších vlastníkov bolo 23 (46 %) 
aristokratov, ktorí mali vo vlastníctve 43,7 % pôdy z  tejto kategórie. Súčasne približne 
polovica všetkých kultivovaných pôd boli pozemky nad 100 kat. jutrom a z tohto 27,3 % 
(v západnom Maďarsku 38,5 %) mala v rukách aristokracia.76 Teda už netvorili väčšinu 
medzi veľkými vlastníkmi pôd. Avšak v  porovnaní s  ich podielom v  spoločnosti, ešte 
stále mali dosť nadmerné zastúpenie, čo i  v  hospodárskych adresároch dôkladne, pre 
každého zreteľne uviedli barónskymi, grófskymi a kniežacími titulmi. 

Barón Mikuláš Wesselényi – pravnúča rovnako nazývaného lodiara – tak videl 
v roku 1942, že „aristokracia dnes ... je napadnutá trieda, ktorá je obvinená z viacerých 
ťažkých hriechov a existujú také tendencie a túžby, aby boli vylúčení z každého odvetvia 
národnej komunitnej práce”.77 Podľa neskorších hodnotení historikov hoci v Horthyov-
skej dobe aristokracia strácala pozície a upadala do úzadia, ale na oficiálnej pôde si bola 
stále schopná presadzovať svoju autoritu a s využitím svojich kontaktov sa úspešne one-
skorili pre nich zdanlivo nevýhodné zmeny. Takto napríklad nemohli byt vážne brané 
diskusie o úplnom zrušení prítomnosti aristokracie v hornej komore a pozemkové refor-
mné úsilie tiež nemalo význam v krátkodobom horizonte. Avšak „vysoká šľachtická vrs-
tva ... vo verejných diskusiách sa stala istým symbolom, symbolom všetkého, – panstvo, 
rigidné spoločenské bariéry, necitlivosť k  sociálnym otázkam a nedostatok národného 
záväzku – ktoré rôzne reformné sily chceli odbúrať, zmeniť”.78 

73 Takács Tibor: A  főispáni kar társadalmi összetételének alakulása a  két világháború közötti 
Magyarországon. Századok, 134 (2000) 5. sz. 1053.

74 Pritz Pál: Arisztokraták a magyar külügyi szolgálatban (1918-1944). In: A magyar diplomácia a két 
világháború között. Tanulmányok. Bp., 1995.26.

75 Csekonics Erzsébet: A  magyar arisztokrácia válsága. Magyar Szemle (1929) febr. (V. köt., II. szám); 
Weis István: Az arisztokrácia. Magyar Szemle (1929) máj. (VI. köt., I. číslo); Wesselényi Miklós: Az 
arisztokrácia válsága és jövője. Ankét. Bp., 1942.

76 Eddie M. S.–Hutterer I.–Székely I.: Fél évszázad i.m. 328 – 346.
77 Wesselényi M.: Az arisztokrácia cit. dielo, s. 4.
78 Püski L.: Arisztokrácia … (II.) cit. dielo, s. 101.
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Epilóg

V západnom Maďarsku sa ešte bojovalo, keď sa v marci 1945 Dočasná národná vlá-
da rozhodla zaviesť radikálnu pozemkovú reformu.79 V dôsledku toho – v marxistickej 
historickej terminológii často spomínaná – „buržoázna aristokracia“, ako „spoločenská 
trieda“ bez pochybností prestala existovať. V radikálne zmenenom spoločensko-politic-
kom prostredí došlo k zrušeniu anachronisticky znejúcich zemianskych a aristokratic-
kých titulov na konci roka 1946. Podľa (i dnes účinkujúceho) zákona č. IV. z 1947, ktorý 
prijala národná rada 17. decembra, „maďarské zemianske a aristokratické tituly (knieža, 
vikomt, gróf, barón, zeman, primor, sikulskí hodnostári [lófő]) zaniká. Zahraničnými vedú-
cimi predstaviteľmi darované zemianske a aristokratické tituly a povolenia, resp. podobné 
súdom potvrdené zákonné ustanovenia a povolenia zaniknú (…) Zákaz používať aristo-
kratické predmená, zemianske tituly a erby alebo používať frázy (de genere...)označujúce 
šľachtický pôvod“.80

Počas a po svetovej vojne počtom zosnulých (vojak, civilná obeť alebo deportova-
ný),81 respektíve utečencov do zahraničia znížená, od majetkov, titulov a hodností zbave-
ná, od verejného života stiahnutá – ako jedinci existujúca – aristokracia ešte stále zname-
nala hrozbu pre samostatne vládnucich komunistov po rokoch 1948/1949. Podľa Mateja 
Rákosiho, ktorý cituje slová Lenina: „Trieda vykorisťovateľov, veľkostatkárov a kapitalistov 
nezmizla ani nemohla zmiznúť naraz za diktatúry proletariátu. Títo vykorisťovatelia sú 
rozbití, ale nie sú zničení. (…) Musí sa naďalej vytrvalo bojovať proti všetkým zvyškom 
kapitalistického systému”.82 V  tomto duchu sa objavili aj bývalí aristokrati vo vedľajšej 
role v koncepčných procesoch.83 Oveľa viac sa dotklo vysídlenie „nežiadúcich prvkov“ 
z Budapešti (21. mája 1951 – 18. júla), počas ktorého podľa oficiálnej záverečnej správy 
odstránili 9 kniežat, 163 grófov a 121 barónov – spolu s rodinnými príslušníkmi – z hlav-
ného mesta. Amnestia z  roku 1953 (teoreticky) znamenala oslobodenie z  neľudských 
podmienok dedín a  samôt určených na  nútené bývanie, ale nie rehabilitáciu: bývalé 
domovy a majetky nemohli dostať späť a naďalej ich držali pod dohľadom, v Budapešti 
a vo väčších mestách do  leta 1956 sa nemohli usadiť a nemohli vykonávať ani riadnu 

79 Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 600/1945. M. E. számú rendelete a nagybirtokrendszer megszüntetéséről 
és a földmíves nép földhöz juttatásáról. Debrecen, 1945. márc. 17.

80 CJH 1947:IV.tv. „Egyes rangok és címek eltörléséről” Zákon neobsahuje sankčné ustanovenia. Podľa 
ministerského argumentu preto, lebo „v Maďarsku ukončenie počas minulých režimov umelo rozvíjanej 
titulnej a  hodnostnej choroby možno očakávať predovšetkým od  demokratickej duchom obnovenej 
spoločnosti... Tento návrh zákona sa snaží len podporovať vývoj, ktorý hodnosti a  tituly odstráni zo 
zásady.“ (Az 1945. évi november hó 29-ére összehívott nemzetgyűlés irományai. II. k. Bp., 1947. 45.) 
János Nyáry v  interview knihe Jánosa Adonyiho Sztancsa naslednovne interpretuje vyššie uvedené: 
„Jeden zákon z  roku 1947 do  dnes zakazuje používanie titulov a  hodností. Zakazuje, ale netrestá. 
V dôsledku tohto, hocikto môže voľne...” (Adonyi Sztancs János: Arisztokraták ma. 21 főnemes a XXI. 
században. Bp., 2007. 147.)

81 Gudenus János–Szentirmay László: Összetört címerek. A magyar arisztokrácia sorsa és az 1945 utáni 
megpróbáltatások. Budapest, 1987. 121 – 124.

82 Prejav Mátyása Rákosi na II. konkrese MDP (1951. febr. 24. – márc. 2.) In: Rákosi Mátyás: A békéért és 
a szocializmus építéséért. Bp., 1951.

83 Gudenus J.–Szentirmay L.: Összetört cit. dielo, s. 126 – 129.
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prácu zodpovedajúcu ich kvalifikácii.84 Hoci po  roku ’56 už hrozba fyzickej likvidácie 
nehrozila členov aristokracie, ktorí zostali v Maďarsku, ale ich každodenný život sťažovali 
rôzne diskriminačné opatrenia vo viacerých odvetviach života. Aby zamedzili reproduk-
cii ich statusu, pre ich deti bolo takmer nemožné dostať sa do stredoškolského (okrem 
cirkevných gymnázií) a univerzitného vzdelávania. Navyše ani pri zamestnaní aristokra-
tický pôvod alebo známejšie historické priezvisko neznamenali dobré východisko. Podľa 
rozhovorov so zainteresovanými tieto diskriminačné javy sa nakoniec úplne rozpustili až 
na konci 70. rokov 20. storočia.85

84 Széchenyi Kinga: Megbélyegzettek. A kitelepítések tragédiája. Pomáz, 2008. passim. Kinga Széchenyi — 
osobne interesovaná — hrubý a dôkladne zdokumentovaný zväzok venovala spomienke vysídlených 
osôb, samozrejme nielen o aristokratoch. 

85 Ispán Ágota Lídia: Arisztokrata családok életmódja, életstratégiája 1945 után. Aetas, 22 (2007) 2. sz. 33 
– 42.; Sztárayné Kézdy Éva: Egy letűnt réteg nyomában. Egykori arisztokrata családok leszármazottai 
a mai Magyarországon. Budapest, 2009.39.




