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1 Právne predpisy upravujúce vlastnícke práva žien 

Vlastnícke právo v Uhorsku vo všeobecnosti upravovalo v minulosti zvykové právo a neskôr Tri-

partitum. Osobitné zákony upravovali majetkové práva všetkých spoločenských vrstiev, počnúc pa-

novníkmi a končiac poddanými. Osobitnou časťou v rámci majetkového práva bolo vlastnícke právo 

žien (Luby, 2002, s. 222 – 223). 

Na základe Tripartita mali šlachtičné nárok na užívanie a požívanie rodinného majetku v spoločnej 

domácnosti, kým sa nevydali. Slobodné dievčatá, ktoré stratili svojho otca mali na základe tzv. vlaso-

vého práva nárok na zaopatrenie primerané ich stavu a majetku, na veno v prípade vydaja a na diev-

čenskú štvrtinu (Luby, 2002, s. 328).  
Tripartitum presne vymedzovalo aj majetok, ktorý patril výhradne ženám. Takýmto majetkom bo-

lo: obvenenie, veno, prínos, samostatne nadobudnutý majetok ženy a majetok, ktorý žena mohla na-

dobudnúť z titulu nárokov vdovského dedenia. Dedičské nároky vdovy vymädzilo Tripartitum a na 

neho nadväzujúce zákonodarstvo nasledovne: ak existovali dediči prvej zákonnej dedičnej skupiny 

ponechávalo vdovské dedičné právo pozostalej manželke konkrétne vymedzené hnuteľnosti a práva 

manžela. Boli to: snubný prsteň, slávnostný oblek manžela, konský záprah, veci slúžiace na demon-

štráciu spoločného manželského zväzku, polovicu žrebčína (do 50 kusov). Vdove patril tzv. detský 

podiel (jeden dedičský podiel z nadobudnutých záložných práv do veľkosti jedného podielu descen-

denta) a jeden dedičský podiel zo všetkých hnuteľností (zdedených aj nadobudnutých) s výnimkou 

(zbraní, kníh, pečatného prsteňa) tých, ktoré boli určené zákonným mužským dedičom manžela. Ak 

neexistvoali žiadny zákonní dediči z línie potomkov a manžel zomrel bez zriadenia úkonu mortis 

causa, manželka zdedila všetky hnuteľnosti a nadobudnuté nehnuteľnosti (s odôvodnením, že ten sa 

nadobudol zväčša kúpou za peniaze a peniaze ako hnuteľnosti od počiatkov patrili pozostalej manžel-

ke).
1
 

 

2 Grófka Mária Festetichová-Andrášiová a jej manžel gróf Štefan III. Andráši (Andrássy) 

Grófka Mária Festetichová-Andrášiová (Andrássy) sa narodila 12. septembra 1770 v Soproni 

a umrela 12. novembra 1828 na neznámom mieste. Bola jednou z ôsmych detí grófa Pála Festetich de 

Tolna a baronessy Kajetany von Stillfried und Rathenitz.
2
 Ako osemnásť ročná sa vydala za grófa 

Štefana III. Andrášiho (Andrássy), ktorý mal v tej dobe už úctihodných 68 rokov. Z ich manželstva 

                                                      
1
 Dediči prvej zákonnej skupiny sú legitímne neoddlelené deti a ich potomkovia, legitímne oddelené a emancipo-

vané deti a ich potomkovia, obmädzene nelegitímne deti a ich potomkovia (Luby, 2002, s. 515 – 522).  
2
 Rodokmeň rodiny Festetich de Tolna dostupný na internete: http://genealogy.euweb.cz/hung/festet2.html.  

http://genealogy.euweb.cz/hung/festet2.html
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vzišli dve deti: Jozefína Andrášiová (Andrássy) a Juraj IV. Andráši (Andrássy) (Borovszky, 1903, 

s. 622).  

Jej manžel, gróf Štefan III. Andráši (Andrássy) sa narodil v roku 1731 a zomrel 22. februára 1812 

v Košiciach. Gróf Štefan III. bol úspešný na politickom poli. Dňa 17. Septembra v roku 1766 mu Má-

ria Terézia udelila grófsky titul. V roku 1776 sa stal hlavným županom Biharskej župy a v roku 1780 

aj tajným radcom. Bol známym mecenášom umenia. Jeho prvou manželkou bola grófka Terézia Dő-

riová. Z prvého manželstva vzišli tri deti: Mikuláš III. Andráši (Andrássy) a grófky Klára a Anna.
3
 

  

3 Ročné vyúčtovanie grófky Márie Festetichovej-Andrášiovej z roku 1800 

Zachované ročné vyúčtovanie grófky Márie Festetichovej-Andrášiovej je výnimočné tým, že sa 

zachoval celý súbor účtov konkrétneho člena rodu Andráši (Andrássy). Účty grófky predstavujú son-

du do jej každodenného života a odzrkadľujú jej nákupné návyky.
4
  

Grófka Mária Festetichová mala k dispozícii ako osobné financie sumu 2 000 zlatých.. Sumu, kto-

rú mala k dispozícii minula na nákup látok, šperkov, topánok a podobne. Účty sú usporiadané chrono-

logicky, podľa jednotlivých mesiacov. Jazykom prameňa je nemčina s občasným výskytom latinských 

slov. Účty boli písané nemeckým novogotickým kurzívnym písmom – Kurentom. Všetky účty boli 

datované vo Viedni, na základe čoho je možné usudzovať, že sa tam grófka pravdepodobne zdržiava-

la. V sledovanom roku 1800 minula grófka celkom 1231 zlatých a 48 grajciarov.
5
 

Na základe rozboru obsahov jednotlivých účtov grófka Mária Festetichová-Andrášiová (Andrássy) 

minula svoje osobné finančné prostriedky na nákup látok, menších kusov oblečenia, šperkov a platila 

aj za vykonanie drobných služieb.  

Grófka si v roku 1800 kúpila niekoľko druhov látok vo viacerých farbách. Výber látok poukazuje 

na grófkinu znalosť dobových európskych módnych trendov. Konkrétne išlo o mušelín, atlas (v žltej 

a purpurovej, resp. vo fialovej farbe), taft (v čiernej, bielej, žltej a modrej farbe), zamat (v čiernej 

farbe), organzu, resp. organtín, krep a niekoľko bližšie nešpecifikovaných druhov látok. V účtoch sa 

tiež vyskytuje záznam o nákupe kože určenej na výrobu topánok.
6
 Dĺžka jednotlivých druhov látok je 

uvádzaná v lakťoch. Na základe jednotlivých účtov nie je možné určiť, či sa jedná o lakte uhorské 

alebo o lakte viedenské. Na základe toho, že všetky účty boli datované vo Viedni, môžeme usudzo-

vať, že išlo pravdepodobne o latke viedenské.
7
 

Grófka Mária Festerichová – Andrášiová (Andrássy) si okrem látok kúpila aj hotové kusy obleče-

nia. Išlo o dámsku vestu (v zlatej farbe), dámsky kabátik s vestičkou a manžety (v striebornej, resp. 

striebornosivej farbe a fialovej, resp. purpurovej farbe).
8
 

Ďalšiu významnú položku v účtoch tvorili výdavky za šperky. Grófka si v sledovanom období kú-

pila veľkú retiazku, resp. reťaz obopínajúcu krk, menšiu retiazku so strieborným medailónom 

a náušnice.
9
  

V účtoch sa vyskytli dva záznamy o platbe za vykonané služby. Išlo o účet krajčírke za vyhotove-

nie a šitie manžiet a o účet obuvníkovi.
10

 

                                                      
3
 Funkciu hlavného župana Biharskej župy zastával v rokoch 1776 – 1778 (Basics, 2005, s. 39 – 41).  

4
 V Štátnom archíve v Levoči, vo fonde Andrássy – Krásna Hôrka, III. časť sa zachovalo ročné vyúčtovanie tejto 

sumy. Okrem súboru účtov datovaných do roku 1800, fascikel obsahuje aj 6 účtov datovaných do roku 1799 ,dvoma 

účtami z roku 1801 a jedným účtom datovaným v roku 1802. Štátny archív (ŠA) v Levoči, fond Archív rodu Andrássy 

z Krásnej Hôrky III. – časť 1573 – 1871, 17. odd. č. krabice 573/412, fasc. 6. 
5
 Štátny archív (ŠA) v Levoči, fond Archív rodu Andrássy z Krásnej Hôrky III. – časť 1573 – 1871, 17. odd. č. 

krabice 573/412, fasc. 6., pag. 47 – 59.  
6
 Štátny archív (ŠA) v Levoči, fond Archív rodu Andrássy z Krásnej Hôrky III. – časť 1573 – 1871, 17. odd. č. 

krabice 573/412, fasc. 6., pag. 48, 55, 62.  
7
 V účtoch je dĺžková miera lakeť uvedená ako „ellen“ alebo skratko ako „Elln“. Štátny archív (ŠA) v Levoči, 

fond Archív rodu Andrássy z Krásnej Hôrky III. – časť 1573 – 1871, 17. odd. č. krabice 573/412, fasc. 6., pag. 

48,55,62. 
8
 Štátny archív (ŠA) v Levoči, fond Archív rodu Andrássy z Krásnej Hôrky III. – časť 1573 – 1871, 17. odd. č. 

krabice 573/412, fasc. 6., pag. 48,55,62. 
9
 Štátny archív (ŠA) v Levoči, fond Archív rodu Andrássy z Krásnej Hôrky III. – časť 1573 – 1871, 17. odd. č. 

krabice 573/412, fasc. 6., pag. 51. 
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 Okrem vyššie uvedených látok, šperkov a oblečenia zakúpila aj jednu knihu básní.
11

 

 Módu na prelome 18. a 19. storočia diktovali Anglicko a Francúzsko, pričom tieto módne trendy 

preberala aj Uhorská šľachta. Kým v móde 18. storočia dominovali u žien (v ženskom odeve) korzety, 

objemné krinolíny, hlboké výstrihy a výstredné parochne, naproti tomu móda 19. storočia priniesla 

dramatickú zmenu v podobe tzv. košeľových šiat, ktoré svoje pomenovanie získali kvôli podobnosti 

s nočným a spodným prádlom (Móda. Dějiny odívaní 18., 19. a 20. století, 2003, s. 26 – 155). 

Na základe analýzy účtov možno predpokladať, že grófka Festetichová bola o vtedajších módnych 

trendoch dobre informovaná. Potvrdzujú to aj zachované módne časopisy v Historickej knižnici 

v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu Betliar. Napríklad: Journal des Luxus und der Moden (1786 

– 1827) a Journal des Dames et des Modes (Costume Parisien) (1797 – 1839), ktoré, predpokladáme, 

čítala (Bischof, 2003, s. 130 – 133). 

V budúcnosti sa chceme naďalej venovať výskumu rodu Andráši (Andrássy), ktorý je primárne 

zameraný na mladšiu, tzv. monockú vetvu rodu so sídlom v Krasnohorskej Dlhej Lúke.
12

 Výsledky 

zistené analýzou účtov grófky Festetichovej plánujeme využiť aj vo svojej diplomovej práci. 
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10

 V účtoch je uvedené meno obuvníka: „Anton Holtz ....Schuchmache“. Štátny archív (ŠA) v Levoči, fond Archív 

rodu Andrássy z Krásnej Hôrky III. – časť 1573 – 1871, 17. odd. č. krabice 573/412, fasc. 6., pag. 49, 55. 
11

 Štátny archív (ŠA) v Levoči, fond Archív rodu Andrássy z Krásnej Hôrky III. – časť 1573 – 1871, 17. odd. 

č. krabice 573/412, fasc. 6., pag. 58. 
12

 Sídlom mladšej vetvy rodu sa stal hrad Krásna Hôrka. Staršia, tzv. betliarska vetva mala svoje rodové sídlo 

v kaštieli v Betliari (György, 2004, s. 3). 




