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Bevezetés 

 

Disszertációmban az 1635-ben született kőrösszegi Csáky István gróf pályájának 1687-ig 

történő bemutatásával kívánok hozzájárulni a kora újkori magyar politikai elit történetéhez. 

A család 17. században élt tagjai közül többről – Csáky István (1570–1606) erdélyi 

generálisról1 és feleségéről, hadadi Wesselényi Annáról (1584–1649),2 fiukról, Csáky István 

(1603–1662) tárnokmesterről3 és lányukról, Csáky Anna Franciska († 1671) pozsonyi 

klarissza apácáról,4 valamint Csáky István országbíró fiáról, Csáky Imre (1672–1732) 

kalocsai érsekről és bíborosról5 – is születtet már életrajzi munka vagy kisebb tanulmány, 

értekezés. Már az új évezredben született meg Papp Klára erdélyi Csákyakról szóló 

monográfiája, amely a magyarországi ág 17. századi tagjainak, köztük a disszertáció 

„főhősének” rövid életrajzi vázlatát is tartalmazza.6 A família történetében kétségkívül 

fontos szerepet játszó, a 17. század második felének nagy politikai kríziseit, történelmi 

eseményeit át-, illetve túlélő Csáky István országbíró azonban – bár a Századokban Mercz 

Pál átírásában már 1872-ben megjelent Zrínyi Miklós Csákyhoz írt 5 darab levele7 – egészen 

a 20. század utolsó három évtizedéig nem keltette fel a történészek érdekelődését. Mindössze 

Málnási Ödön Csáky Imréről szóló, 1933-ban publikált könyvében kapott helyett rövid, ám 

addig nem hasznosított, meglehetősen kiterjedt levéltári forrásbázison alapuló életrajzi 

vázlata.8 

Háttérbe szorult alakjának a történeti köztudatba való visszaemelése két történész és 

egy irodalomtörténész érdemének tekinthető. A történészek közül elsőként Iványi Emma 

irányította rá újból a figyelmet országbírói levéltárának ismertetésével, egy bekezdés erejéig 

pályaívét is megrajzolva.9 Több mint két évtizeddel később R. Várkonyi Ágnes Csáky Zrínyi 

Miklóshoz írt két darab levelét adta közre kísérőtanulmánnyal ellátva.10 Miután pedig 

Hargittay Emil bebizonyította, hogy a Politica philosophiai Okoskodás-szerint való rendes 

életnek példája című munka Csáky István fordítása, ezenfelül arra is rájött, hogy ő a Nagy 

                                                 
1 DEÁK, 1877. 
2 DEÁK, 1875. 
3 DEÁK, 1883. Hiller, 1989, 192–207. 
4 HORN, 1992, 28–43. 
5 MÁLNÁSI, 1933. Ebben helyet kapott Csáky István országbíró bő levéltári forrásokra alapuló életrajzi vázlata 
is 
6 PAPP, 2011. A disszertáció középpontjában álló Csáky István rövid életrajzi összefoglalóját ld. Uo. 64–70. 
7 MERCZ, 1872, 558–564. 
8 MÁLNÁSI, 1933, 29–32. 
9 IVÁNYI, 1972, 203–211. Csáky István tisztségeinek ismertetése legújabban: LUDIKOVÁ–MIKÓ–PÁLFFY, 2007, 
340. 
10 R. VÁRKONYI, 1996, 295–306. 
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bölcsen tanáltak régenten mondani kezdetű vers szerzője is, az országbíró az irodalom- és 

eszmetörténészeknek is a látókörébe került.11 A Politica philosophiai okoskodás és Csáky 

István 1671-es szepesvári könyvtárjegyzéke alapján Hargittay Emil és Monok István 

kísérletet tett Csáky szellemi tájékozódásának elemző vizsgálatára is.12 Legutóbb Mihalik 

Bélának az egri egyházmegyében lezajlott katolikus megújulást bemutató disszertációja a 

vallásügy vonatkozásában mutatott fel új eredményeket Csáky István országbírói 

működésére, valamint kisebb mértékben az 1670-es évekbeli szerepére nézve.13 

Azáltal, hogy 1687–ben a pozsonyi országgyűlésen I. Lipót országbírónak nevezte 

ki, Csáky az ország sorrendben második világi főméltóságává lépett elő, hamarosan pedig 

titkos tanácsosi címet is szerzett.14 Az elvégzett vizsgálatok alapján ugyanakkor az is 

kijelenthető, hogy az egyébként jó képességű gróf országbírói kinevezéséig mind társadalmi 

pozícióját, mind befolyását tekintve a Magyar Királyság főnemességének másodvonalába 

tartozott. Ebből némiképp ugyanakkor ki tudott emelkedni azáltal, hogy az 1660–1670-es 

években többször is szerep jutott számára a bécsi udvar és az erdélyi politikusok közötti 

kapcsolattartásban, az 1680-as években pedig nagy érdemei voltak abban, hogy számos 

kurucot visszacsábított Thököly Imre oldaláról az uralkodó hűségére. Élete nagyobb részét 

az útkeresés, a kényszerű kompromisszumok megkötése jellemezte. Az 1661–1670 között 

szatmári főkapitányi tisztséget is viselő Csáky a Wesselényi-szervezkedés felszámolását 

követő abszolutista kísérlet idején országos jelentőségű hivatalt nem töltött be, beregi és 

szepesi főispánként igyekezett összeegyeztetni a dinasztiához való hűséget a magyar rendek, 

de különösen a felső-magyarországi országrész érdekeinek védelmével. Bár 1681 

decemberében elnyerte a felső-magyarországi főgenerálisi tisztséget, a politikai és katonai 

helyzet miatt – főként Thököly Imre felső-magyarországi fejedelemsége idején – jogkörét 

sokáig nem, és később is csak korlátotok közé szorítva tudta érvényesíteni. Azon kevesek 

közé tartozott, akik a Thökölynek való behódolás helyett a legnehezebb időkben is hűséges 

maradt a Habsburg uralkodóhoz, Bécs 1683-as török ostromát pedig maga is a városban 

vészelte át. Az 1687–1688. évi pozsonyi országgyűlés pályájának fontos határvonalát jelenti, 

országbíróként ugyanis némileg megnőtt politikai mozgástere, amivel igyekezett is élni. 

                                                 
11 HARGITTAY, 1986, 77-85. A Politica philosophiai okoskodás kéziratának kritikai kiadása: CSÁKY, 1992. A 
kézirat bevezetője külön tanulmányként: HARGITTAY, 2001, 120–137. A vers nyomtatott kiadása: RMKT, 
1981, 573–574. 
12 HARGITTAY, 1992, 61–64.; MONOK, 2012, 254–259. A könyvtárjegyzék kiadva: MMK, 1992, II, 58–65. 
13 MIHALIK, 2013, 128., passim. 
14 A titkos tanácsosok számának felduzzadása miatt ugyanakkor a cím közel sem bírt olyan jelentőséggel, mint 
például az 1660-as években. Titkos tanácsosi címét – feltehetőleg mint országbíró – nagyjából 1690-től egészen 
haláláig viselte. LUDIKOVÁ–MIKÓ–PÁLFFY, 2007, 340. 
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Gyakorolni kívánta a nádor hatáskörébe tartozó közigazgatási feladatokat is Felső-

Magyarországon, 1694-től pedig a felső-magyarországi vármegyének elvárásaival 

összhangban az országrész adóinak csökkentése érdekében tevékenykedett.15 Barkóczy 

Máriával 1689 augusztusában megkötött házassága pedig Papp Klára szerint társadalmi 

pozíciója emelkedésének megnyilvánulásaként is értékelhető.16 A pozsonyi országgyűlés 

után megváltozott politikai viszonyok17 és az egyéni életút alakulása miatt is tűnt 

indokoltnak, hogy a disszertáció 1687-ig tárgyalja a kor mércéjével mérve magas életkort 

megélő főúr karrierjét. Országbírósága idején kifejtett politikai, közigazgatási 

tevékenységének mérlegre tétele, értékelése ugyanis önmagában is egy külön disszertáció 

témája lehetne, és rendkívüli mértékben meghosszabbította volna a szerteágazó kutatás 

idejét. Emiatt csak indokolt esetben – például Csáky István birtokügyeletei, harmadik 

házassága és gyermekei házassága kapcsán – történik kitekintés az 1687 utáni időszakra. 

A magyarországi intézménytörténet-írás kései kibontakozása, valamint a 19. 

században eluralkodó – az akkori korszellemhez igazodva kizárólag a nagy történelmi 

személyiségeket méltányoló,18 „kuruc” és „labanc”, „Habsburg-hű” és „Habsburg-ellenes” 

ellentétpárokra építő, merev sémákban gondolkodó, saját kora értékrendszerét a múltra 

visszavetítő – romantikus történetírói narratíva, majd az 1950–1960-as évek 

történetkutatásának nemzeti függetlenségi irányzata egyaránt akadályát képezték annak, 

hogy a Csáky Istvánhoz hasonló felfogású, aulikusnak minősíthető főurakról, mint például 

Esterházy Pálról, reális és kiegyensúlyozott képet lehessen alkotni.19 Fokozottan igaz volt 

ez a különleges esetnek számító Rákóczi Lászlóra, akit sem az „Erdély-párti”, sem a 

„Habsburg-hű” táborhoz nem tudtak besorolni a hagyományos szemléletet alkalmazó 

                                                 
15 A törvények szerint az országbírót mindig Felső-Magyarországról kellett volna választani az egyenletesebb 
igazságszolgáltatás érdekében, a nyugat-magyarországi urak azonban tiltakoztak e szokás ellen. Ez volt az oka 
annak, hogy 1681-ben Esterházy Pál Draskovich Miklóst javasolta országbírónak, aki végül el is nyerte a 
tisztséget. Csáky politikai, közigazgatási tevékenységéről országbíróként: IVÁNYI, 1991, 36., 152., passim. 
16 Vö. PAPP, 2011, 69. 
17 A politikai mellett a társadalmi és gazdasági tényezőket is figyelembe véve vizsgálta az 1687 utáni időszakot 
R. Várkonyi Ágnes, rámutatva, hogy a Habsburg-dinasztia és a magyar rendiség kompromisszumán alapuló 
berendezkedés a magyar és az erdélyi elit számára új egyéni távlatokat nyitott. A kérdésről bővebben: R. 
VÁRKONYI, 1978, 230–262. 
18 A 19. században Európa-szerte az volt a jellemző, hogy elsősorban a kiemelkedő, történelemformáló – vagy 
legalábbis annak tartott – hősök, kiemelkedő egyének álltak a kutatók érdeklődésének középpontjában. Ide 
sorolható példának okáért a bázeli egyetem professzora, a 19. században elhunyt Jacob Burckhardtnak, vagy 
kortársa, a skót Thomas Carlyle. BURCKHARDT, 2001, 209–244. (Az egyén és az általános: a történelmi 
nagyság című fejezet), CARLYLE, 1842. Ugyanez a szemléletmód érhető tetten például a Zrínyi Miklóst 
„lángészként”, „páratlan jellemként”, a „nemzeti becsület védelmezőjeként” jellemző Takáts Sándornál: 
TAKÁTS, 1963, 291–306. Hasonló figyelhető meg a híres kuruc kapitány, Petneházy Dávid esetében is: 
KÁROLYI–WELLMANN, 1936, 101–102. 
19 R. VÁRKONYI, 1996, 295–298. R. VÁRKONYI, 2015, 12–15. A nemzeti romantikának és a függetlenségi 
történetszemléletnek még a 20. században is mindvégig ható káros hatásairól (Zrínyi Miklós és II. Rákóczi 
Ferenc kapcsán például R. Várkonyi Ágnessel is vitázva): PÁLFFY, 2015, 13–20. 
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történészek.20 Ma már rendelkezésre állnak olyan európai kitekintésű, magyar történészek 

tollából származó munkák, amelyek megfelelő értelmezési keretet nyújthatnak ahhoz, hogy 

a kor szereplőinek, így Csáky Istvánnak a tevékenységét is át lehessen értékelni.21  

Mindemellett az utóbbi években az osztrák, a cseh és a magyar történetírásban 

egyaránt lendületet kapott a kora újkori arisztokrácia kutatása. Jelentős eredmények 

születtek a császári udvar működésének és összetételének, szerkezetének,22 

döntéshozatalának feltárása,23 valamint a császári propaganda működése tekintetében,24 de 

született a kora újkori cseh és morva nemesség struktúráját, politikai elitjének változását és 

a császári udvarral való kapcsolatát vizsgáló tanulmány is.25 Ezzel párhuzamosan a Magyar 

Királyság főúri udvarainak kutatása is középpontba került. A téma fontosságára a figyelmet 

felhívó Idővel paloták… című tanulmánykötet26 és az újabb forráskiadványok27 mellett 

kiemelendő Koltai András Batthyány Ádám udvarát bemutató – a kedvezőtlen 

magyarországi források miatt párját ritkító – monográfiája.28 Megindult emellett a 

főnemesség kapcsolatrendszerének, mecenatúrájának, reprezentációjának, zenei életének a 

                                                 
20 HORN, 1990, 61. 
21 Itt csak pár példát sorolhatok fel, természetesen a teljesség igénye nélkül (ide sorolható a már hivatkozott 
munkák egy része is). A Zrínyi-kutatás terén kiemelkedő eredményeket ért el R. Várkonyi Ágnes, aki a kor 
nemzetközi összefüggéseinek és az önálló külpolitika folytatását is megkísérlő magyar főurak 
tevékenységének feltárásával bizonyította, hogy Zrínyi Miklós hadvezér, költő és politikus korántsem az a 
„magányos hős” volt, mint amilyennek korábban elképzelték. Munkássága szintézisének tekinthető az Európa 
Zrínyije című tanulmánykötet, amelyből a következő tanulmányokra hivatkoztam a disszertációban: R. 
VÁRKONYI, 2010a, 91–151. R. VÁRKONYI, 2010b, 269–308. R. VÁRKONYI, 2010c, 346–382. R. VÁRKONYI, 
2010d, 318–332. A Wesselényi-szervezkedés kibontakozásától Thököly Imre felső-magyarországi 
fejedelemségének bukásáig tartó időszaknak kiváló, alapos összefoglalását adja: BENCZÉDI, 1980. Nemzetközi 
összefüggésrendszerben végezte el Thököly politikusi tevékenységének kritikus szemüvegen keresztül történő 
átértékelését: VARGA, 2007. A korszak hadtörténetéről, a magyarországi katonaság átszervezéséről igen árnyalt 
képet fest: CZIGÁNY, 2004. Bár a disszertáció korszakán nagyrészt kívül esik, ám mégis érdemes felhívni a 
figyelmet Oross Andrásnak a Magyar Királyság törökellenes határvédelmi rendszerének felszámolásáról és 
átszervezéséről szóló, korszerű szemlélet jegyében született, úttörőnek tekinthető monográfiájára, amely a 
bécsi és magyarországi kamarai iratanyagot példaértékű módon hasznosította: OROSS, 2013. Rendkívül nagy 
szolgálatot tehet a jövő történészei számára a Kollonich Lipót-féle Einrichtungswerk kritikai kiadása: 
KALMÁR–VARGA, 2010. 
22 Az újabbak közül a teljesség igénye nélkül, példaként kiemelhető: HENGERER, 2004. PANGERL–SCHEUTZ–
WINKELBAUER, 2007. Egy speciális, a forrásadottság tekintetében nehezebben bemutatható csoporttal, a 17. 
századi bécsi udvarhölgyekkel foglalkozik: KELLER, 2005. Fontos eredményeket mutat fel a magyar, osztrák, 
cseh és szlovák történészek tanulmányait tartalmazó kötet: FUNDÁRKOVÁ–FAZEKAS, 2013. A magyar 
nemesség 16. századi bécsi integrációjáról: PÁLFFY, 2002, 307–331. PÁLFFY, 2015, 102–135. 
23 Alapvető fontosságú Stefan Sienell munkája, aki Titkos Tanácsból kinövő Titkos Konferencia történetét 
dolgozta fel. SIENELL, 2001. A Titkos Tanács összetételének, struktúrájának vizsgálatáhot mind a mai napig a 
legjobban használható munka: SCHWARZ, 1943. 
24 Az I. Lipót német-római császár, cseh és magyar király idején működő propaganda kapcsán két munkát 
emelek ki: GOLOUBEVA, 2000. SCHUMANN, 2003. 
25 MAT’A, 2010, 223–262. 
26 Ebből a következő tanulmányra hivatkoztam: PÁLFFY, 2005, 45–59. Emellett a magyarországi udvarkutatás 
területén máig alapvető: R. VÁRKONYI, 1987a. 
27 Koltai András nevéhez kötődik a magyar udvari rendtartásokat tartalmazó forráskiadvány: MUR, 2001. 
Erdélyi szempontból figyelmet érdemel Teleki Mihály udvartartási naplója: TMUN, 2007. 
28 KOLTAI, 2012. 
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hagyományos mellett interdiszciplináris szempontokat is érvényesítő, hálózatszerű 

feltérképezése.29 Külön meg kell említeni Bubryák Orsolya monográfiáját, amely az Erdődy 

család galgóci kincstárának és reprezentációs gyűjteményének kialakulásáról nyújt átfogó 

képet.30 Születtek új munkák a 16–17. századi erdélyi politikai elitről, valamint Báthory 

Gábor és Bethlen Gábor erdélyi fejedelmek udvaráról is.31 Jóval kisebb számban ugyan, de 

készültek főúri levelezéseket tartalmazó forráskiadványok is.32 

Magyarországon az utóbbi időben a történeti életrajz iránti érdeklődés felélénkülése 

is megfigyelhető, amit az e műfajban született munkák számának növekedése mellett az 

elméleti igénnyel fellépő írások megjelenése is jelez.33 A műfaj korábban, a pozitivizmus 

időszakában kifejezetten nagy népszerűségnek örvendett a hazai történészek körében. A 19. 

század végén a Magyar Történelmi Társulat kezdeményezésére külön sorozat jött létre 

Magyar Történeti Életrajzok néven, amelyben 17. századi főnemesi családok tagjai is helyet 

kaptak.34 Később ugyanakkor a társadalomtudományos történetírás hatására itthon is 

megkérdőjeleződött a történeti biográfia létjogosultsága. Különösen nagy befolyást 

gyakorolt a történetírásra Fernand Braudel, aki az elbeszélő történetírás szervezőerejét adó 

„rövid idővel” és az eseménytörténettel szemben a hosszú időtartamú struktúrák leírását 

tartotta elsődlegesen fontosnak.35 Az ennek a felfogásnak a nyomán kialakuló, gazdasági, 

demográfiai és földrajzi determinizmusokon alapuló makroszintű történetírásnak a kritikája 

                                                 
29 A számtalan munka, tanulmány, katalógus, kiállítás felsorolására ehelyütt nincs lehetőség. Kiemelendőek a 
Nádasdy Ferenccel foglalkozó interdiszciplináris kutatócsoport – Buzási Enikő, Király Péter, Kiss Erika, Toma 
Katalin és Viskolcz Noémi – eredményei, amelyekről igényes honlapja segítségével könnyedén lehet 
tájékozódni: A MECÉNÁS NÁDASDY FERENC. Ide kapcsolódik Viskolcz Noémi Nádasdy Ferenc könyvtáráról 
szóló könyve is: VISKOLCZ, 2013. Az Esterházy Pállal kapcsolatos interdiszciplináris kutatások legújabb 
eredményeit tartalmazza a Kőszegen 2013. május 22–25-én megtartott konferencia előadás nyomán megjelent 
tanulmánykötet: ÁCS, 2015. A magyar arisztokrácia 16–17. századi családi kapcsolatrendszerének 
feltérképezését segíti az OTKA-TO47001 program keretein belül létrehozott adatbázis. ARISZTOKRATA. 
Témába vág a Debreceni Egyetem arisztokráciával foglalkozó, 16–20. századot felölelő két tanulmánykötete 
is: PAPP, 2013. BÁRÁNY–OROSZ–PAPP, 2014. 
30 BUBRYÁK, 2013. 
31 T. Orgona Angelika a katolikus Kornis család két generációjának vizsgálatán keresztül mutatta be, hogy egy 
köznemesi família miként vált az Erdélyi Fejedelemség politikai elitjének részesévé. T. ORGONA, 2014. A 17–
18. századi erdélyi Csákyakról szóló munka: PAPP, 2011. Akadémiai doktori értekezésében Horn Ildikó az 
1556–1588 közötti erdélyi politikai elitet vizsgálta: HORN, 2012. Érdemes megemlíteni Horn Ildikónak a 16. 
századi, János Zsigmond és Báthory István korabeli erdélyi unitárius nemességet vizsgáló kötetét is. A 
könyvben 21 életrajzi vázlat is helyet kapott, amely lehetővé teszi az olvasó számára, hogy az egyéni példák 
segítségével kapjon egy árnyalt, a különbségeket jól kidomborító szöveget, amely összességében mégis 
egységes képet nyújt. HORN, 2009. Báthory Gábor és Bethlen Gábor udvari társadalmának vizsgálata: JENEY-
TÓTH, 2012. Balogh Judit a 16. századi udvarhelyszéki székely nemesi karrierlehetőségekről adott áttekintést: 
BALOGH, 2011. 
32 FUNDÁRKOVÁ, 2009. LGYL, 2015. 
33 Az elméleti munkák közül magyar részről kiemelendő Kövér György nemrégiben megjelent könyve: KÖVÉR, 
2014. Remek áttekintést ad: K. HORVÁTH, 2011, 154–176. 
34 A 17. századiak közül a disszertációban Angyal Dávid Thököly Imréről szóló életrajzára hivatkozom: 
ANGYAL, 1888–1889. 
35 BRAUDEL, 1972, 988–1012.  
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azonban felerősödött az 1980-as években, az eseménytörténet pedig lassan visszanyerte 

korábbi legitimitását.36 Szimbolikusnak is tekinthető, hogy az olasz microstoria vezéralakja, 

Giovanni Levi éppen a korábban Braudel által főszerkesztett Annales-ban publikálta 1989-

ben az életrajz népszerűtlenné válásáról, majd újra divatba jövéséről historiográfiai 

áttekintést adó tanulmányát.37 Levi hatása később Magyarországon is termékeny táptalajra 

talált, életrajzi modelljei közül az „életrajz és kontextus” módszertanát választotta Kármán 

Gábor, mikor az új évezredben megírta a 17. századi Erdélyi Fejedelemség egyik másod-

harmad vonalbeli szereplőjének, Harsányi Nagy Jakabnak az életét.38 

Közép-Európa szocialista berendezkedésű országaiban a politikai okok sem 

kedveztek a főúri életrajzok elkészítésének, amit jól mutat Benda Kálmán esete. A kiváló 

történész először 1942-ben, a Szekfű Gyula szerkesztette Magyar Életrajzok sorozatban 

publikálta nagy hatású életrajzát Bocskai Istvánról, ami a Rákosi-korszakban, 1652-ben 

Bocskai István függetlenségi harca címmel jelent újra. Tanulságos, hogy miként zajlott le 

Benda politikai-ideológiai okokból történő meghurcolása az 1950-es években, amiről 

később maga a szerző vallott a mű rendszerváltás után kiadott változatának utószavában.39 

17. századi főúri életrajz a későbbiek során sem született sok, a rendszerváltás előtt nem 

sokkal életre hívott Magyar História – Életrajzok sorozatában is mindössze Esterházy 

Miklós nádor kapott helyet a kulcsszereplőnek tekinthető világi főurak közül.40  

Időközben a biográfia célja és felépítése, eszköztára megváltozott, összefüggésben 

egyes történetírói irányzatok előretörésével is. Ilyen például a megjelenésekor még a 

társadalomtörténet narratíváival szembenálló, ellentörténeti jellegű mikrotörténet, amely az 

utóbbi több mint három évtizedben önálló történeti irányzattá vált.41 A régebbi típusú 

elbeszélések kronologikus időrendjével szemben előtérbe került a tematikus felosztás – ami 

                                                 
36 Ld. erről például: REVEL, 2004, 22–36. Igen jó összefoglalást nyújt a biográfiaírás történettudományban 
elfoglalt helyének változásáról: LORIGA, 2011, 5–29. 
37 Levi alapvetően négy változatot – prozopográfia és modális életrajz, életrajz és kontextus, az életrajz és 
határesetek, életrajz és hermeneutika – különböztetett meg, ismertetve a – folyton dinamikus változásban lévő, 
kulcsfogalomnak tekinthető – kontextushoz való viszonyukat is. Állásfoglalása szerint a kontextus nem lehet 
csupán háttér, hanem az fontos szerepet játszik a rendkívül összetett, hosszabb távon inkoherens elemekből 
felépülő „én” formálásában is. Fontos felismerése, hogy az elsőre sokszor megmagyarázhatatlannak tűnő 
inkoherenciák segítségével elkerülhetővé válik a történelmi valóságnak a pusztán akciók és reakciók sémái 
alapján való megközelítése, így egyben kimutatható az egyén rendelkezésére álló cselekvési tér is. LEVI, 2000, 
81–92. 
38 Kármán Gábornál a kontextus alapvetően kettős funkcióval bír. Egyrészről az egyedi esetek vizsgálata 
lehetővé teszi a kortársakkal való összevetést, és rámutathat az egyéni megoldások jelentőségére. Másrészről 
a forráshiány okozta sötét foltokat némileg megvilágíthatják egyes kortárs, azonos társadalmi ranggal 
rendelkező személyek példái, így lehetővé válik az ezzel kapcsolatos hipotézisek felállítása is. KÁRMÁN, 2013, 
12–13. 
39 BENDA, 1993, 183–197. (Utószó egy fél évszázad után). 
40 PÉTER, 1985. 
41 Iskoláiról összefoglalóan: SZIJÁRTÓ, 2014. 
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természetesen nem jelenti a kronologikus tárgyalási mód teljes mellőzését –, és manapság 

nagyobb hangsúlyt kap az egyén szűkebb és tágabb környezetének, valamint a történeti 

háttérnek a megrajzolása. Megkérdőjeleződött egyúttal a ma már többnyire felszínesnek 

tartott pszichologizáló magyarázatok érvényessége is.42 Ugyanakkor mind a mai napig 

léteznek olyan hangok, amelyek kétségbe vonják, hogy létezhet egyáltalán tudományos 

biográfia. A témában állásfoglalástól függetlenül rendszerint Pierre Bourdieu erről alkotott 

véleményére szokás hivatkozni, aki a narratív, kronologikus biográfiát „életrajzi illúziónak” 

minősítette, mivel az szerinte az egyén életútját koherensnek képzeli el, feltételezve egy zárt, 

változatlan és konzisztens személyiségmagot.43 

Koltai András már említett, Batthyány Ádámot és udvarát bemutató monográfiáján44 

kívül az új évezredben három 17. századi főúri életpályát – Nádasdy Ferenc országbíróét, az 

erdélyi Haller Gáborét, valamint a fiatalon elhunyt Esterházy Lászlóét – vizsgáló 

disszertáció is született. Szerzőik reflektáltak ugyan az említett elméleti és módszertani 

változásokra, a kedvezőtlen forrásadottságok miatt azonban csak részben tudtak túllépni a 

hagyományos kereteken.45 Legújabban a Kronosz Kiadó és a Magyar Történelmi Társulat 

indította útjára közös Sziluett. Korszerű történelmi életrajzok című sorozatát, amely már 

nevében is jelzi, hogy a manapság modernnek tekintett történeti biográfiát író szerzőknek 

kíván publikálási felületet nyújtani.46 

Szűkebb értelemben vett főúri életrajzokban a magyar történelem szempontjából 

különösen releváns osztrák történetírás sem bővelkedik, ezek közül mint modern biográfiát 

a magyar szerzők rendre kiemelik Thomas Winkelbauer Gundaker von Liechtensteinről 

szóló kiváló munkáját.47 Winkelbauer a kronológiai rendet tudatosan megtörve és mellőzve, 

nagyobb témakörök köré csoportosítva mutatta be az osztrák-cseh arisztokrácia 

másodvonalába tartozó „főhőse” életét. Saját bevallása szerint választásának a 

társadalomtörténeti célokon túl pragmatikus oka is volt. A morvaországi tartományi 

                                                 
42 Ma is létezik ugyanakkor pszichohistorikus módszer, amelynek szintén megvannak a maga elképzelései 
arról, miként kellene megírni az „új történelmi biográfiát”. Az irányzat képviselői – igen leegyszerűsítve – úgy 
vélik, hogy a komplex, esetenként változó – tehát nem egydimenziós, illetve autonóm vagy izolált – 
individuum önazonosságát a gyermekkor mellett a társadalmi osztályának sajátos jellemzői, a földrajzi és 
környezeti adottságok együttesen határozzák meg. RÖCKELEIN, 2002, 231–244. 
43 BOURDIEU, 2002, 68–76. 
44 KOLTAI, 2012. 
45 Sorrendben: TOMA, 2005. SZABÓ, 2008a. MARTÍ, 2013. 
46 A sorozatban a 16. századra vonatkozóan már több munka is született (KASZA, 2015. VARGA, 2016. OBORNI, 
2017), és a sort remélhetőleg hamarosan a 17. században élt személyek életpályáját bemutató könyvek is 
folytatják. 
47 WINKELBAUER, 1999. Külön kategóriát jelentenek az egyébként fontos uralkodói életrajzok. Ld. például 
Mark Hengerer III. Ferdinándról szóló biográfiáját: HENGERER, 2012. 
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politikában és a császári udvarban egyaránt jelen lévő Gundaker von Liechtenstein 

társadalmi rendjének tipikus képviselője volt. Nem tartozott kora kiemelkedő személyiségei 

közé, ám éppen ezért példája a Fehérhegy utáni osztrák-cseh arisztokrácia jellemzésére is 

alkalmas volt. Az életrajz – Winkelbauer szerint inkább esettanulmány – megírását 

ugyanakkor megkönnyítette, hogy a család könnyen kezelhető, jól rendezett levéltári anyaga 

a Liechtenstein közéleti tevékenységére vonatkozó iratok mellett nagy számban tartalmaz a 

családtagokhoz írt missziliseket, amelyek segítségével a „főhős” személyisége, 

érzelemvilága is valamelyest feltárhatóvá válik.48 

 A Winkelbaueréhez hasonló munkák elkészítésének Magyarországon objektív 

akadályai vannak. A 16–17. századdal foglalkozó magyar szerzők elsősorban a forráshiányt 

és a levéltári anyag szétszórtságát, a történelmi okokból kifolyólag sokszor kedvezőtlen 

kutatási feltételeket szokták kiemelni. Ez egyúttal magyarázatul szolgál arra is, hogy 

munkájukban miért koncentrálnak az annak középpontjában álló személy életének, 

működésének egy-egy aspektusára, rendszerint a politikai és hadtörténeti vonatkozásokat 

előtérbe helyezve. Tény, hogy a „politikai redukcionizmus” gyakran a szerzők 

politikatörténeti orientáltságából is fakad,49 a 17. századi politikai-társadalmi elithez tartozó 

személyek „totális biográfiájának” megírásához azonban nélkülözhetetlen a különféle 

tudományágak – köztük történészek, művészettörténészek, irodalomtörténészek – 

képviselőinek hosszan tartó együttműködése. A teljességre törekvő biográfia megírásának 

akadályaként emelhető ki emellett az is, hogy alapkutatások hiányában sokszor a „főhős” 

életének alakulására hatással lévő, személyiségét, gondolkodásmódját folyamatosan formáló 

gazdasági és társadalmi tényezőknek, valamint az állandóan változó mikrokörnyezetnek az 

árnyalt és sokoldalú bemutatása sem lehetséges.50 Mindez ugyanakkor könnyen a történészi 

perspektíva beszűküléséhez, egyoldalú leegyszerűsítésekhez vezethet. 

 Hasonló okokból kifolyólag döntöttem úgy végül, hogy disszertációmban a 

hagyományos politika- és hadtörténeti felosztást követem, lemondva a totális biográfia 

megírásáról. Csáky István esetében az egyik nehézséget a források szétszórtsága jelenti, amit 

az sem könnyít meg, hogy a különféle tisztségek viseléséből fakadó, a korra igen jellemző 

hatásköri egybemosódások miatt nem vizsgálható egymástól élesen elkülönítve a politikai 

és közéleti, katonai szerepe, valamint magánföldesúri tevékenysége. Bár a Magyar Nemzeti 

                                                 
48 Ld. a szerző elméleti megalapozottságú bevezetőjét: WINKELBAUER, 1999, 13–20. 
49 Vö. KÖVÉR, 2014, 18–20. 
50 Tulajdonképpen ugyanerre a problémára világít rá Perjés Géza is Zrínyi Miklósról szóló, elsősorban 
hadtörténeti szemléletű munkája előszavában. PERJÉS, 2002, 9. 
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Levéltár Országos Levéltárában lévő családi levéltárat – amelynek egy kisebb egysége ma 

is Lőcsén, a Szlovák Állami Levéltárban található – már a 19. században igyekeztek 

egységesíteni, az egykori széttagoltság maradványai ma is érezhetők. A két fondra tagolódó 

iratanyagban – az egyik a központi levéltárat és az ágazati levéltárakat, valamint egyes 

iratsorozatokat, míg a másik Csáky Antal Vince irathagyatékát foglalja magában – 

szétszórva találhatók az egy-egy tárgyra vonatkozó dokumentumok.51 A kutatást 

nehézkesebbé teszi, hogy az anyag egésze állományvédelmi okokból alapvetően csak 

mikrofilmen tekinthető meg. A család történetével foglalkozó kutató számára az 1944-ben 

Bécsbe menekített, ma letétként az Österreichisches Staatsarchivban őrzött 

szepesmindszenti Csáky-levéltár iratanyagának ismerete is szükséges, amely azonban a 

disszertáció „főhősére” vonatkozóan relatív kevés – igaz, kétségkívül fontos – iratot 

tartalmaz.52 Ezenfelül természetesen nagy számban tartalmaznak Csáky Istvánnal 

kapcsolatos adatokat a bécsi kormányszervek működése során keletkezett irategyüttesek, 

amelyeknek átnézése nélkül igen könnyen téves következtetésekre lehetne jutni, és – 

többnyire elszórtan – találhatóak iratok az egyes idegen családok, vármegyék, városi 

magisztrátusok iratanyagában.53 

Problémát jelentett az is, hogy az eddig előkerült iratanyag időben egyenetlen 

eloszlású, valamint hogy az életpálya egyes szakaszaiban igen kis számban állnak 

rendelkezésre olyan kulcsfontosságú, „ego-dokumentumnak” minősíthető személyes 

dokumentumok, amelyek segítségével könnyebb lenne árnyalt képet alkotni Csáky 

személyiségének, gondolkodásmódjának formálódásáról, igaz, ezeket részben pótolhatják a 

tőle származó hivatalos iratok, beadványok, kérvények.54 A családtagok közül mindössze 

édesapja hozzá írt levelei, valamint bátyjával, Csáky Ferenccel (1630–1670) folytatott 

levelezése maradt fenn nagyobb számban. Egymáshoz írt leveleikben azonban Csáky István 

és Ferenc sokszor alig engednek több teret őszinte érzéseiknek, mint az „idegenekhez” szóló 

                                                 
51 MAKSAY, 1964, 7–9. 
52 Az első szekcióban található personálián belül található iratanyaga például meglehetősen szegényesnek 
minősíthető. ÖStA HHStA FA Csáky Kt. 1. Fasc. 3. Nr. 1–8. A szepesmindszenti levéltár kutatásához ma is jó 
kiindulópontként szolgál: FÜGEDI, 1979, 93–131. A művészettörténeti vonatkozású anyagokról Szentesi Edit 
regesztákat is készített. MTA BTK MI, Levéltári regesztagyűjtemény, A–XIV–1 Csáky család (köszönöm az 
információt Ugry Bálintnak) 
53 Ki kell emelnem, hogy Eperjes, Kassa és Lőcse esetében sem találtam olyan forrásegyüttest, amely a 
disszertációban kijelölt időhatáron belül lehetővé tette volna Csáky Istvánnak a városokkal fenntartott 
kapcsolatának a mélyreható vizsgálatát. Bár Lőcsén létezik egy Csáky Istvánról elnevezett irategyüttes, ebben 
nagyobbrészt Csáky István tárnokmester Lőcse városához írt levelei találhatóak meg, míg kisebb részét teszik 
ki fiának, a disszertáció középpontjában álló Csáky Istvánnak egyébként rövid, kevésbé informatív levelei. A 
két Csáky István levelei Lőcse városához: ŠA LE MML XVI/54. 
54 Vö. KÖVÉR, 2014, 99–123. KÁRMÁN, 2013, 13–14. (Kármán Gábor a diplomáciai iratokat, kérvényeket az 
„ego-dokumentumok” alternatív forrásainak nevezi) 
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missziliseikben, aminek oka vélhetőleg az volt, hogy viszony feszütségektől és 

rivalizálásuktól sem volt mentes..55 Fontos adatokkal – születések, halálozások, keresztelők, 

házasságok időpontjai – szolgálnak ugyanakkor idősebb és ifjabb Csáky Istvánnak a családi 

Zöld könyvben olvasható bejegyzései. Ezenfelül a Szepesi Kamarának az Országos 

Levéltárban őrzött iratanyagában lévő beadványai, kérvényei, valamint az Österreichisches 

Staatsarchivban található Finanz- und Hofkammerarchiv Hoffinanz Ungarn sorozatában56 

fennmaradt, elsősorban birtokügyleteivel és jövedelmeivel, pénzügyi követeléseivel 

kapcsolatos iratok is tartalmaznak estenként hasznos adatokat egyéni életpályájára nézve. 

Olyan forrásbázist egyelőre nem találtam, amelynek segítségével a regionális 

politikai hatalmát biztosító szervitori hálóját, valamint főúri udvarának működését 

rekonstruálni tudnám, ebből következően annak vizsgálatára sem nyílt lehetőségem, hogy 

mekkora volt az átfedés szervitori köre, valamint a katonai tisztségviselése idején vezetése 

alatt álló magyar végvári katonaság tisztikara között. Ugyanez a helyzet áll fenn Bereg és 

Szepes vármegye tisztikara esetében is. Hasonló okokból tettem le végül arról a 

szándékomról is, hogy tematikus fejezeten belül adjak képet a bécsi udvar egyes 

tisztségviselőihez, valamint a magyarországi világi és egyházi főméltóságokhoz fűződő 

viszonyáról és katonai jellegű kapcsolatairól. Ezeknek bizonyos aspektusaira, ha volt rá 

lehetőség, az egyes fejezetekben, alfejezetekben igyekeztem rávilágítani. Az udvari 

arisztokrácia tagjaihoz fűződő viszonyának elemzése, így a bécsi integráció szándékának 

vizsgálata azért is ütközött korlátokba, mert a vonatkozó, csekély számban fennmaradt 

levelezés alapvetően hivatalos jellegű volt, abból érdemi következtetések nem vonhatóak le. 

Ezt némileg talán sikerült áthidalnom azáltal, hogy nagy forrásanyag alapján behatóbban 

elemeztem Rottal János titkos tanácsossal folytatott, számos hasznosítható adatot tartalmazó 

magánlevelezését, ily módon valamelyest betekintést engedve Csáky István bécsi 

kapcsolatrendszerének működésébe. Mindemellett igen csekély adat áll rendelkezésre az 

országgyűlések idején való működéséről, ami különösen fájó az 1681. évi soproni és az 

1687–1688. évi pozsonyi országgyűlés esetében. Ezekről röviden emlékeztem csak meg, a 

hangsúly egyébként is nagyobb időszakaszok – lehetőség szerint értelmező – bemutatására 

esik. 

                                                 
55 Thomas Winkelbauer éppen azért tartotta kiemelten fontosnak a családi levelezéseket, mert azokban íróik 
érzései kevésbé szűrten és stilizáltan jelennek meg. WINKELBAUER, 1999. 17. 
56 Ezeknél a kialakult gyakorlatnak megfelelően egész ügyiratokra, nem pedig azok egy-egy darabjára 
hivatkozom. 
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 A disszertáció összesen nyolc nagyobb fejezetből és egy rövid összegzésből áll, 

amelyekben az általam felkutatott forrásokat lehetőség szerint igyekeztem összekapcsolni a 

kiadott levelezésekkel és naplókkal, a szakirodalom segítségével a megfelelő kontextusba 

helyezve őket. Az életpálya szakaszait alapvetően kronologikus rendben mutatom be, az 

egyes fejezeteket azonban tematikus alfejezetekre osztottam fel. A Csáky István családi 

hátterét, neveltetését és ifjúkorát, majd a még apa irányításával történő pályakezdést tárgyaló 

nagyobb egységet követően az időrendet megtöri a házasságait és birtokügyeit, valamint 

Rottal Jánossal folyatatott levelezését bemutató, nagyobb időszakaszokon átívelő fejezetek. 

Reményeim szerint ily módon sikerül komplexebb képet nyújtanom a disszertáció 

középpontjában álló grófról. Az említett közbeiktatott fejezeteket követően tárgyalom az 

1661–1687 közötti, önállónak tekinthető pályaszakaszt, amely során alapvetően politikai és 

hadtörténeti jellegű megközelítést alkalmaztam. A pályaív szakaszainak kezdő- és 

végpontjai gyakorlatilag egybeestek a Magyar Királyság történetének nagy 

fordulópontjaival. Az összkép alapján próbáltam megtalálni a választ arra a kérdésre, vajon 

Csáky rendelkezett-e valamiféle „szilárd”, „koherens” nézetrendszerrel, „életstratégiával”, 

miközben a folytonosan változó politikai helyzethez is alkalmazkodnia kellett? Útvonalának 

jobb nyomon követhetősége érdekében összeállítottam a gróf 1655–1687 közötti 

„itineráriumát” is.57 

Az első fejezetben a családi háttérnek, majd Csáky István neveltetésének és 

ifjúkorának, valamint pályakezdésének az ismertetésére kerül sor. Ennek első alfejezetében 

foglalom össze a felmenőkről való tudnivalókat, a jobb érthetőség érdekében a családnak a 

Csáky László országbíró által megalapított lévai ágát is röviden bemutatva. A lévai ág 

esetében túlnyomórészt a szakirodalom által rendkívül elszórt adatokat szintetizáltam, ezt 

azonban már csak azért is fontosnak tartottam, mert tudomásom szerint erre mindeddig nem 

került sor. A kőrösszegi és a lévai ág együttműködésének vizsgálatát nem vállalhattam 

magamra, ennek egyébként a forrásokban nem is találtam különösebben nyomát. A 

következő alfejezetben összegzem röviden azt a keveset, amit tudni lehet Csáky István 

neveltetéséről és ifjú koráról. Az utolsó alfejezetben mutatom be Csáky István pályájának 

kezdeti, az 1655-ös és 1659-es pozsonyi országgyűlést is magában foglaló, 1661-ig tartó 

kezdeti szakaszát, amelynek során első fontosabb címeit és tisztségeit megszerezte. Mivel 

ekkor még egyértelműen édesapja iránymutatásainak megfelelően fejtette ki tevékenységét, 

ezért pályakezdetét indokoltnak tartottam lehetőség szerint szétválasztani önálló pályájának 

                                                 
57 Ld. a függelék 3. mellékletét. A levéltári jelzeteket itt rövid formában adtam meg. 
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megindulásától. 

A második fejezetben egymással némileg átfedésben tárgyalom Csáky István három 

házasságát, valamint nagyobb csomópontok köré gyűjtve birtokügyeit. Ezekben az 

esetekben is természetesen a disszertációban megjelölt időhatárra esik a súlypont, nem 

tekinthettem el azonban az azt követő időszakra való kitekintéstől sem, enélkül ugyanis az 

érdemi következtetéseket sem vonhattam volna le. Amennyire lehetséges volt, az érdekek 

feltérképezésén túl megpróbáltam eddig nem ismert vagy elfeledett adatokkal is szolgálni a 

három házastársról. A harmadik feleség, Barkóczy Mária esetében igyekeztem néhány új 

adattal is kiegészítve nyomon követni, hogy férje halála után a birtokok miként aprózódtak 

szét az örökösök kezén. A második alfejezetben veszem számba Csáky István fontosabb 

birtokait, birtokszerzési stratégiáját is vizsgálva. Itt nagy hangsúlyt fektettem annak 

bemutatására, hogy bátyja, Csáky Ferenc halála után miként próbálta meg egyben tartani és 

visszaszerezni, illetve újralapozni a családi birtokvagyont. Ebben forrásbázisul leginkább a 

Finanz- und Hofkammerarchiv Hoffinanz Ungarn sorozata szolgált – Szomolnok esetében 

kiegészítve a külön sorozatokként őrzött Münz und Bergwesen és a Vermischte Ungarische 

Gegenstände vonatkozó anyagaival –, de fontos adatokkal szolgáltak a Szepesi Kamara 

levéltárában található beadványok, kérelmek, kamarai átiratok, kisebb részben pedig a 

családi levéltárban őrzött iratok, oklevelek. 

A harmadik fejezetben mutatom be Csáky István és bátyja, Ferenc Rottal Jánossal 

folytatott levelezését, amit 2017-ben önálló, bevezetővel és jegyzetekkel ellátott 

forráskiadványban adtam közre.58 Ez a forrásegyüttes amellett, hogy a disszertáció egyik 

fontos forrásbázisát jelenti, nagy értékkel bír a Csákyakkal rokoni kapcsolatban álló Rottal 

személye miatt is, aki a bécsi udvar magyarországi politikájának egyik legfontosabb alakja 

volt az 1660-as években. A levelezésről való tudnivalók és egyes aspektusainak ismertetésén 

túl Rottal János és Csáky Ferenc pályáját is felvázolom röviden,59 ezzel is segítve a jobb 

megértést. Rottal esetében ezt azért is tartottam fontosnak, mert a jelek szerint Csáky István 

számára ő volt a legfontosabb kapocs a bécsi udvarhoz, míg Csáky Ferenc amellett, hogy a 

legidősebb férfi családtag jogán gyakorlatilag átvette a „családfői” szerepet Csáky István 

tárnokmester halála után, az 1660-as évek közepétől felső-magyarországi főgenerálisként 

öccsének katonai felettesévé is vált. 

                                                 
58 RCSL, 2017. 
59 Rottal korai pályaszakaszának megrajzolásához a levéltári adatokat Fazekas István bocsátotta 
rendelkezésemre a forráskiadványhoz írt bevezetőhöz, amit ezúton is köszönök. 
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Az önálló pályaszakasz első nagyobb egységének időhatárait Csáky István 1661-es 

szatmári főkapitányi kinevezése, illetve a tisztségről való lemondása – amely egybeesett a 

felső-magyarországi nemesi felkelés kitörésével – jelöli ki. Ennek a témának két nagyobb 

fejezetet is szenteltem. A negyedik fejezetben elsősorban főkapitányi működését próbáltam 

megragadni, az eseménytörténetet háttérbe szorítva. Az elemzés fő forrásbázisát a családi 

levéltárban található, hivatali működésével kapcsolatos iratokon túl elsősorban a Hoffinanz 

Ungarn Akten sorozatának iratanyaga, az Udvari Haditanács (Wiener Hofkriegsrat) 

protokollumaiban található feljegyzések, valamint a Szepesi Kamarához főkapitányként 

intézett beadványai, kérelmei szolgáltatják. Az ötödik fejezetben a katonai szerepkörétől 

élesen el nem választható politikai jellegű tevékenységét igyekeztem bemutatni, külön 

kezelve a vasvári béke előtti, valamint az azt követő időszakot. Az eseménytörténeti részeket 

is igyekeztem tematikusabb módon tárgyalni, megpróbálva képet adni az egyes 

kérdéskörökben elfoglalt véleményéről, felfogásáról is, nagyban építve a magánlevelezésre. 

Nagy hangsúlyt fektettem annak bemutatására is, hogy milyen szerepet játszott a bécsi 

udvart képviselő Rottal János, valamint a két erdélyi politikus, Teleki Mihály és Bánffy 

Dénes közötti kapcsolattartásban. E fejezet utolsó alfejezetében a nádorság kérdésében 

elfoglalt álláspontját vizsgáltam, felhívva a figyelmet rá, hogy bár Rottal Jánost támogatói 

közé tartozott, mindeközben a méltóság elnyerésére legesélyesebb Nádasdy Ferenc 

országbíróval is igyekezett jó kapcsolatot tartani. 

A hatodik fejezet a Wesselényi-féle rendi szervezkedés felszámolását, a bécsi 

kormányzat abszolutista kísérletét és a kuruc mozgalom kibontakozását magába foglaló, 

1670–1681 közötti időszakot öleli fel. Az első alfejezetben azt mutatom be, hogy a felső-

magyarországi nemesi felkelés idején tanúsított ellentmondásos magatartása miatt gyanúba 

keveredett Csáky István miként próbálta meg elkerülni a felelősségre vonást. Az ezt követő 

alfejezetben az abszolutista kísérlet során kifejtett, politikai jellegűnek minősíthető 

tevékenységét vizsgálom, érintőlegesen megemlékezve a rekatolizációban betöltött 

szerepéről. Csáky 1674-ben és 1675-ben helyet kapott azokban a politikai- és vallásügyi 

bizottságokban, amelyeknek célja a bujdosóknak a király hűségére való visszatérítése, 

valamint a protestáns felekezetűek helyzetének rendezése volt, miközben Bereg és Szepes 

vármegye főispánjaként igyekezett a vármegyei nemesség érdekeit is védelmezni a bécsi 

kormányzattal szemben. Az előző évtizedhez mérve szerényebb misszilisanyagot számba 

véve megpróbálom megragadni azt is, hogy az évtized végén miként és milyen okokból 

kifolyólag fűződött szorosabbra viszonya előbb Szelepcsényi György esztergomi érsekkel, 
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majd a nádorjelölt Esterházy Pállal, akinek pártfogása hozzásegítette a felső-magyarországi 

főgenerálisi tisztség elnyeréséhez. 

A hetedik fejezetben foglalkozom a Csáky István által 1674-ben Kassán latinul, 

Lőcsén saját fordításában latinul megjelentetett Politica philosophiai okoskodással, azon 

keresztül megpróbálva bemutatni akkori politikai felfogását, gondolkodásmódját. A kutatás 

egyik fontos eredménye, hogy sikerült azonosítani a fordítás alapjául szolgáló 1672-es 

prágai munkát is. Véleményem szerint a jezsuita szellemiségű, államelméleti gondolatokat 

tartalmazó mű újrakiadásával és lefordításával Csáky amellett, hogy felhívta kortársai 

figyelmét az udvari jelenlét fontosságára és az ahhoz szükséges udvari etika elsajátításának 

szükségességére, politikai üzenetet is megfogalmazott számukra. 

A nyolcadik fejezet, amely Csáky István karrierjének 1681 decembere és 1687 vége 

közötti, a felső-magyarországi főgenerálisi tisztség elnyerésétől országbírói kinevezéséig 

tartó időszakát tárgyalja, az előző részekhez képest jellegében lényegesen eltér. Itt okozta a 

legnagyobb nehézséget a politikai és hadtörténeti szálak szétválasztása. Sajnos ezekből az 

évekből Csáky magánlevelezése meglehetősen csekély számban maradt meg, ezt a hiányt 

csak részben pótolhatja a szerencsés módon fennmaradt, alapvetően hivatalos jellegű 

iratainak másolatát tartalmazó leveleskönyve.60 Ezt az időszakot összesen három 

alfejezetben mutatom be. Míg az első, vegyesen politikai és hadtörténeti vonatkozású 

alfejezet a történeti szituáció miatt alapvetően eseménytörténeti jellegű, a másodikban már 

lehetőségem volt katonai működésének elemzőbb bemutatására is. A harmadik alfejezetben 

ismertetem politikainak minősíthető tevékenységét. Itt nagy hangsúlyt fektettem a kurucok 

Thökölytől való elpártoltatásában játszott szerepére, lehetőség szerint igyekezve képet adni 

javaslatairól, elképzeléseiről is. 

A kéziratos forrásokból vett idézetek esetében az átírásoknál a Rottal János Csáky 

Istvánnal és Ferenccel folytatott levelezését tartalmazó forráskaidványban is olvasható elvek 

szerint jártam el.61 Dilemmát jelentettek ugyanakkor a mások által közreadott források, ezek 

esetében végül úgy döntöttem, hogy tiszteletben tartom az eredeti kiadásban olvasható 

formát. 

Itt szeretném köszönetemet kifejezni témavezetőmnek, G. Etényi Nórának, a doktori 

iskola vezetőjének, Horn Ildikónak, és nem utolsósorban Fazekas István volt bécsi levéltári 

delegátusnak, akihez kérdéseim esetén bármikor bizalommal fordulhattam, valamint a 

doktori tanulmányaim kezdetén sok értékes tanáccsal szolgáló Kalmár Jánosnak. 

                                                 
60 MNL OL P 71. cs. Fasc. 175. Nr. 1. (Csáky István leveleskönyve) 
61 RCSL, 2017, 35–39. (A szövegközlés elvei és a jegyzetapparátus című fejezet) 



17 
 

Köszönettel tartozom Oross András bécsi levéltári delegátusnak is, aki 2016. február 1. és 

május 31. között az az Osztrák–Magyar Akció Alapítvány Ernst Mach ösztöndíjának 

segítségével végzett bécsi kutatásom során mindvégig segítette munkámat, valamint H. 

Németh Istvánnak, aki számos hasznos tanáccsal ellátott a Szlovák Köztársaság Nemzeti 

Ösztöndíjprogramja által Eperjesen, Kassán és Lőcsén folytatott kutatásaim előtt. Köszönöm 

a bécsi ösztöndíjas tartózkodásom alatti témavezetőm, Petr Mat’a segítségét is. Rajtuk kívül 

hálával tartozom Lymbus felelős szerkesztőjének, Szabó András Péternek és a doktori iskola 

hallgatójának, a forráskiadványomban közreműködőként segítő Balogh Zsuzsánnának is. 
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I. Családi háttér és pályakezdet 

I. 1. A felmenők és a család-leágazások 

 

Más főúri családokhoz hasonlóan a Csákyak is igyekeztek növelni a família tekintélyét ősi 

mivoltának hangsúlyozása által. Ennek eredményeképpen született meg az a forrásokkal 

nem bizonyítható elmélet, amely Anonymus és Kézai Simon feljegyzéseit felhasználva a 

családot a honfoglaló Szabolcs vezértől származtatta,62 ezáltal a hagyományos nemességhez 

tartozó Csákok nemzetségével való folytonosságot is evidenciaként kezelve. Okmányokkal 

bizonyíthatóan azonban csak – miként azt a Nagy Ivánt és Sváby Frigyest egyaránt korrigáló 

Karácsonyi János bebizonyította – az 1366 körül színre lépő Piliskei Lászlóig, illetve a Zsidó 

nemzetségig vezethető vissza a kőrösszegi Csákyak családfája.63 A család által hosszú 

évszázadokon át birtokolt két Bihar vármegyei királyi várat (castrum) és uradalmaikat, 

Adorjánt, valamint Kőrösszeget Luxemburgi Zsigmond adományozta a családnak.64 A 

Zsigmond által kormányzati tisztségekhez jutott családtagok Bihar vármegyén is túlnyúló, 

országrésznyi terület feletti politikai és katonai hatalommal rendelkeztek. Ezt követően a 

família a keleti országrész felé orientálódott. Az erdélyi politikában betöltött szerepük 

fontosságát jelzi, hogy két családtag – előbb 1402–1403, később 1415–1426 között a 

Luxemburgi Zsigmond által 1394 végén felkarolt szerény vagyonú középnemes, Csáky I. 

Miklós († 1426),65 majd fia, II. László – is viselte az erdélyi vajdai címet. A Csákyak a 

következő másfél évszázadban is Erdély meghatározó családjai közé tartoztak, mivel pedig 

birtokaik nagyobb része is ott, illetve a Partiumban voltak, nem meglepő, hogy a Magyar 

Királyság két részre szakadását követően Erdélyben vállaltak politikai tisztségeket.66 

A család történetének egyik legkiemelkedőbb alakja a „nagy”-nak is nevezett – a 

tizenöt éves háború idején, valamikor 1605 előtt valószínűleg bárói címet is szerző67 – Csáky 

VII. István (1570–1606) volt. Előmenetele édesapjának, Csáky VI. Lászlónak († 1579) – a 

                                                 
62 Vö. SVÁBY, 1891, 35. MÁLNÁSI, 1933. 16. 
63 NAGY, III, 70–71. SVÁBY, 1891, 35. KARÁCSONYI, 1893, 105–111. Málnási Ödön ugyan amellett érvelt, 
hogy a Csákyak a Csák nemzetségből származnak, azt ő maga is elismerte, hogy kétségbevonhatatlanul csak 
Piliskei László tekinthető a család ősének. MÁLNÁSI, 1933. 17–19. 
64 Adorjánt a szintén Zsigmond által a családnak adományozott Csák és Kövesd várakért cserébe kapták meg. 
ENGEL, 1977, 93., 125. Az Adorjánra (Brassó, 1395. február 14.), valamint Kőrösszegre (Novigrad, 1396. 
augusztus 18.) vonatkozó adományt sorrendben ld. CSÁKY OKLEVÉLTÁR, I, 172–173., 183–185. 
65 ENGEL, 1977, 39. Csáky Miklós 1402-től, a szintén Zsigmond által felfedezett Marcali Miklóssal közösen 
látta el az erdélyi vajda teendőit, ekkor Temes és a hozzácsatolt vármegyék fölött is joghatósággal bírva. Még 
az év vége felé azonban Zsigmond megnyirbálta jogkörüket, ami miatt mindketten csatlakoztak a királyellenes 
felkeléshez. Uo. 41–43. 
66 Összefoglalóan: PAPP, 2011, 19–20, 22. 
67 Pálffy Géza szerint címe nem bizonyos. PÁLFFY, 2015, 171. 
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Báthory István erdélyi fejedelemmel való közeli rokonsága révén az erdélyi politikai életben 

fontos szerepet játszó Csáky Dénes testvérének68 – a jó érzékkel megkötött házasságán 

alapult. Csáky László felesége, Balassa Zsófia ugyanis a nagy múltú Bebek család utolsó 

sarjának, Bebek Annának volt a lánya, ezáltal jelentős vagyonnak az örököse, amely 

házassága révén végül a Csákyakra szállt.69 Csáky István már igen fiatalon megkezdte a 

birtokszerzést. 1585-ben zálogba vette édesanyja első férjének fiától, Némethy Ferenctől a 

Kolozs vármegyei Nagyalmás várát, majd 1594-ben adománylevelet is kapott rá Báthory 

Zsigmond erdélyi fejedelemtől, aki – vélhetőleg a köztük fennálló rokoni viszonyból is 

kifolyólag – ekkor már bizalmas embereként tekintett rá.70 

Csáky később Báthory András fejedelmet, Mihály vajdát, visszatérése idején Báthory 

Zsigmondot, majd generálisként korábbi ellenlábasát, Bocskai Istvánt is szolgálta. 

Fordulatokkal teli pályájának ismertetése messze meghaladná e disszertáció kereteit.71 

Gyakori pártváltoztatásai miatt Acsády Ignác önző, a közérdekkel szemben a maga hasznát 

kereső főúrként festette le, akinek célja kizárólag a maga birtokainak és vagyonának 

növelése volt.72 Ezt a képet újabban Papp Klára igyekezett árnyalni, rámutatva a család felső-

magyarországi karrierjének megalapozásában szerzett elévülhetetlen érdemeire. Véleménye 

szerint feleségével, a lengyelországi születésű Wesselényi Annával (1584–1649/1650)73 

közösen határozták el a Magyarország felé orientálódást. 1603-ban ennek jegyében szerezte 

meg tizenkét évre zálogba a Sáros vármegyei Sárosvárat és a Torna vármegyei Szádvárt 

192494 forintért, amihez erdélyi birtokai nagyobb részének elzálogosítása teremtette meg az 

anyagi alapot.74 

 A család történetének szempontjából fontos mozzanat, hogy Wesselényi Anna 

hatására a reformátusnak megkeresztelt családtagok katolizáltak, ami minden bizonnyal 

nagyban megkönnyítette magyarországi előmenetelüket.75 Míg két fiúk, Csáky VIII. István 

                                                 
68 Csáky Déneshez: HORN, 2012, 166., passim. Édesapjuk Csáky Demeter, édesanyjuk a fejedelem nővére, 
somlyói Báthory Zsófia volt. 
69 MÁLNÁSI, 1933, 23. PAPP, 2011, 22. 
70 PAPP, 2011, 23. 
71 Pályájáról összefoglalóan: DEÁK, 1877. PAPP, 2011, 22–35. 
72 MNT, V, 553. 
73 Édesapja, hadadi Wesselényi Ferenc Báthory István udvari familiárisa, majd Lengyelországban udvari 
kamarásként legbizalmasabb embere, főkamarás és tanácsúr volt. Báthory 1582. április 3-án bárói rangra 
emelte, hogy ezzel is megalapozza tekintélyét a lengyel és litván főurak között. A Krakkó környéki birtokokat 
is kapó Wesselényi 1590. áprilisában lengyel indigenátust is nyert III. Zsigmond lengyel királytól. Anna lánya 
Sárkándy Annával 1582. május 13-án, Krakkóban megkötött házasságából született. HORN, 2012, 20., 369. 
SZENTMÁRTONI SZABÓ, 2009, 361–363. 
74 Nagyalmás és Egeres uradalmát például 14000 forintért zálogosította el. PAPP, 2011, 23., 30–31. A Zöld 
könyv szerint 1603. augusztus került sor Sárosvár átvételére. CSÁKY OKLEVÉLTÁR, II, 610. 
75 PAPP, 2011, 35–36. Az nem világos, hogy az apa, Csáky István generális – akit Önéletírásában Kemény 
János „evangelicus”-nak, vagyis protestánsnak nevezett (V. WINDISCH, 1980, 146.), emiatt Deák Farkas 
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(1603–1662) és VII. László († 1654) Magyarországon sikeres pályát futottak be, amelynek 

csúcspontjaként az ország főméltóságai közé emelkedtek, lányuk, Csáky Anna Franciska († 

1671) huszonnégy évesen belépett a pozsonyi klarissza apácarendbe, ahonnan rendszeres 

összeköttetésben állt a politikai és egyházi élet vezetőivel.76 Az 1605-ben özvegyen maradt 

Wesselényi Anna igyekezett rangjukhoz méltó neveltetésben részesíteni két fiát, ezért a 

Nagyalmáson töltött gyermekéveiket követően Istvánt Bécsbe, míg Lászlót Grazba küldte 

egyetemi tanulmányokat folytatni.77 Később ő viselt gondot Csáky István két idősebb fiának, 

Csáky VI. Ferencnek és a disszertáció középpontjában álló X. Istvánnak78 a neveltetésére 

is.79 Fiai önállósodásáig a családi birtokokat is az erőskezű asszony irányította.80 1625-ben 

végül a testvérek és édesanyjuk felosztották egymás között a birtokokat. A nagyalmási és 

kőrösszegi uradalom Csáky Istváné, az egeresi és adorjáni Lászlóé, míg a buzai és a vécsi 

Wesselényi Annáé lett.81 

Csáky István és László pályájuk erdélyi szakaszában élvezték a fejedelem, Bethlen 

Gábor támogatását. 1625-ben Istvánt kinevezte Kolozs vármegye főispánjává, László pedig 

a fejedelmi udvar bejárója lett.82 Kettőjük közül talán a család lévai ágát megalapító Csáky 

László karrierjének alakulása a kevésbé ismert. Politikusi, katonai és földesúri 

tevékenységének árnyalt bemutatása még várat magára. Mind az ő, mind bátyja, Csáky 

István tárnokmester későbbi megítélését döntően befolyásolta a sokáig Zrínyi Miklós horvát 

bánnak tulajdonított, mára megkérdőjelezett hitelességű Nádori emlékirat. Az emlékirat 

szövege Csáky Lászlót, mivel lányát „a németnek adja”, „rossz magyarnak” nevezi, és 

csakúgy, mint a nádorválasztáson majd alul maradó, a leadott 237 szavazatból mindössze 

kettőt megszerző Csáky Istvánt, tehetetlen, cselekvésképtelen személyként festi le.83 

                                                 
tévesen evangélikusnak tartotta (DEÁK, 1883, 6.) – katolizált-e halála előtt. Idősebb fiának, a későbbi 
tárnokmesternek, Csáky Istvánnak a végrendeletében történik utalás az áttérésre. CSÁKY OKLEVÉLTÁR, II, 727. 
Deák Farkas úgy vélte, hogy az áttérésre Kolozsmonostoron kerülhetett sor. DEÁK, 1883. 6–7. 
76 HORN, 1992, 29–31. 
77 PAPP, 2011, 36–37. 
78 Csáky Istvánnak az 1628-ban, Nagyalmáson született, majd ugyanott eltemetett gyermeke, (IX.) Csáky 
István féléves korában meghalt. CSÁKY OKLEVÉLTÁR, II, 610. 
79 Ld. I. 2-es alfejezetben. 
80 PAPP, 2011, 36. 
81 PAPP, 2011, 37. 
82 PAPP, 2011, 38. 
83 R. Várkonyi Ágnes igen alapos érveket sorakoztatott fel amellett, hogy a Nádori emlékirat valójában Thaly 
Kálmán kompilációja. R. VÁRKONYI, 2010a, 91–151. R. VÁRKONYI, 2010c, 346–382. Szabó Péter szerint 
ugyanakkor egy II. Rákóczi György által aláírt, Gyulafehérvárott, 1653. december 3-én kelt, valószínűleg 
Lippay György esztergomi érseknek szóló levél a Nádori emlékirat törzsszövegének tartalmi hitelességét 
támasztja alá. SZABÓ, 2008b, 260–274. Ezzel szemben Várkonyi Gábor úgy vélte, hogy az emlékiratot talán a 
Zrínyit támogató protestáns politikai körök állították össze, érvelésében többek között a Mednyánszky Jónás 
és Klobusiczky András leveleiben olvasható szóhasználatra hivatkozva. VÁRKONYI, 1995, 40–47. Tény, hogy 
Zrínyi és Csáky László viszonya feszültségektől sem volt mentes. Papp Klára feltételezése szerint ennek 
hátterében a pálosok kolostora melletti szentilonai piacon 1650. január 23-án történt fegyveres incidens ügye 
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Miután Csáky László 1629. február 5-én, Rohoncon feleségül vette Batthyány 

Magdolnát84 – bár 1630 szeptemberében még tervezte az Erdélybe költözést85 –, rálépett a 

Magyarországon való érvényesülés útjára. Házasságukat, mivel beleillett koncepciójába, 

Pázmány Péter esztergomi érsek is támogatta, ezért 1628-ban kedvezően nyilatkozott 

Csákyról özvegy Batthyány Ferencné Poppel Éva, Magdolna édesanyja előtt. A református 

Csáky László evangélikus feleségével egyetemben katolizált, majd a pálosok pártfogójaként 

Pápán szerzetesházat, iskolát és templomot alapítottak.86 A férj Léván is támogatta volna 

egy pálos hitterjesztő rendház létrejöttét, az alapításra azonban végül nem került sor.87 

Csáky László feleségével közösen 25 évre megkapta zálogba a szentgotthárdi 

apátságot, amelynek zálogjogát addig anyósa, Poppel Éva birtokolta,88 1632. október 4-én 

pedig 60000 forintért zálogba vette a pápai uradalmat Esterházy Miklós nádortól.89 1640. 

május 15-én III. Ferdinánd 180000 forintért neki adományozta Léva várát és uradalmát.90 A 

grófi címet is megszerző főúr pályája meredeken ívelt fel. Kamarás, 1635-től királyi 

tanácsos,91 majd 1643. június 8-án ajtónállómester lett.92 A forrását meg nem jelölő Deák 

Farkas szerint az 1636-os regensburgi birodalmi gyűlésen 500 fős, saját költségén kiállított 

bandériumával volt jelen.93 1647. június 16-án IV. Ferdinánd magyar királyi koronázási 

ceremóniáján aranysarkantyús vitézzé avatták.94 Viselte Zólyom és Komárom vármegye 

                                                 
állhatott. Csáky László országbíró ugyanis felhatalmazta Borkovich Márton pálos generálist a tanúkihallgatásra 
és a jegyzőkönyv felvételére, a vallomások szerint pedig a horvát bán adott parancsot a Csáktornyához közeli 
piachely megszüntetésére. Borkovich végül eltekintett a vizsgálat és a bán ellen indított vizsgálattól, ami Tusor 
Péter szerint egyértelműen arra utal, hogy Zrínyi végül engedett a pálos generális követeléseinek. Papp, 2011, 
53. Az ügyet Tusor Péter dolgozta fel alaposan. TUSOR, 1998, 333–345. 
84 JEDLICSKA, 1910, 60. TT, 1867, 241. Magdolna testvérével, Batthyány Ádámmal ugyanakkor László igen 
rossz viszonyban volt, így nem csoda, hogy a lakodalmi ünnepségek sem múltak el botrány nélkül. Erről 
bővebben ld. KOLTAI, 2012, 91–92. 
85 KOLTAI, 2012, 395. 
86 GALLA, 2015, 101–102. 
87 GALLA, 2015, 108–111. 
88 KOLTAI, 2012, 92. 
89 Csáky László ugyanakkor később továbbadta Pápát Konszky Gáspárné Balassa Zsuzsannának, amit 
Esterházy László 80000 forintért (ugyanakkora összegért, mint amennyiért Balassa átvette Csákytól) 
visszaváltott tőle. Csáky emiatt tiltakozást tett a pozsonyi káptalannál. MARTÍ, 2013, 80. 
90 BOROVSZKY, 1903, 355. A pontos dátumot forrásmegjelöléssel együtt ld. GALLA, 2015, 108. 
91 MNL OL A 57, Libri regii vol. 8. pag. 116. 
92 MNL OL A 57, Libri regii vol. 9. pag. 552–553. 
93 Deák, 1883, 127. Csáky Lászlót Bécsig felesége, Batthyány Magdolna és anyósa, Poppel Éva is elkísérte, 
mivel az orvosokkal eret kellett vágatni rajta. Ld. Poppel Éva Batthyány Ádámnak szóló, Szalónakon, 1636. 
augusztus 17-én kelt levelét. LPÉL, 1993, 177. 
94 MARTÍ, 2013, 102. 
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főispáni tisztét,95 ezenfelül lévai és tatai,96 1631-től pápai főkapitány is volt.97 Karrierje 

csúcsaként III. Ferdinánd 1649. október 23-án kinevezte országbíróvá.98 

Az 1630-as években Csáky László és bátyja, Csáky István az Esterházy Miklós nádor 

köré csoportosuló, többek között Zrínyi Miklós és Péter, Batthyány Ádám, Forgách Ádám, 

Nádasdy Ferenc, Wesselényi Ferenc, Barkóczy László és Révay László nevével fémjelzett 

politikai körnek volt a tagja.99 Már azt követően, hogy Csáky István távozni kényszerült az 

Erdélyi Fejedelemségből, Csáky László I. Rákóczi György erdélyi fejedelemmel is tartotta 

a kapcsolatot.100 Később országbíróként a jelek szerint Pálffy Pál nádor politikai 

ellenlábasának, Lippay György esztergomi érseknek a pártjához tartozott.101 Az érsek szerint 

1650 novemberében Csáky László annyira összeveszett valamin a nádorral, hogy az 

megpróbálta kijárni hivatalából való eltávolítását.102 

Az 1654 októberében rejtélyes körülmények között, a korabeli feltételezések szerint 

mérgezés miatt elhunyt103 Csáky László országbíró házasságából összesen öt felnőtt kort 

megért gyermeke – egy lánya és négy fia – született. Lányát, Csáky Borbálát – miután 

Rákóczi Lászlóval tervezett házasságát a Csákyak befolyásának növekedésétől tartva 

Lórántffy Zsuzsanna meghiúsította104 – 1653-ban feleségül adta Annibale Gonzagához, az 

Udvari Haditanács későbbi alelnökéhez, majd elnökéhez.105 A házasság minden bizonnyal a 

bécsi udvari arisztokrácia felé való orientálódást szolgálta, és mint arról még lesz szó, bátyja 

két idősebb fiának, Csáky Ferencnek (1630–1670), valamint a disszertáció középpontjában 

álló ifjabb Csáky Istvánnak a kapcsolati tőkéjét is gyarapította. A Csáky László országbíró 

halálával megüresedő főispáni, valamint a lévai és tatai főkapitányi tisztségeket a következő 

évtizedekben fiai viselték, akik 1665. március 20-án, Besztercebányán Wesselényi Ferenc 

                                                 
95 MÁLNÁSI, 1933, 24. Komáromi főispáni kinevezése: Linz, 1646. április 27. MNL OL A 57, Libri regii vol. 
9. pag. 719. (A tisztség erdődi Pálffy János gróf halálával üresedett meg.) 
96 MÁLNÁSI, 1933, 24. 
97 Pápai főkapitányi utasítása 1631. január 29-én kelt Bécsben. MARTÍ, 2013, 154. 
98 MNL OL A 57, Libri regii vol. 10. pag. 479–480. Hivatali esküjét 1649. november 7-én tette le. Uo. pag. 
484–485. 
99 Az „esterházysta” körről: PÉTER, 1985, 39–50. 
100 Kármán Gábor szerint Csáky László I. Rákóczi Györgyhöz és Kassai Istvánhoz írt levelei arra utalnak, hogy 
a család jó erdélyi kapcsolatokkal rendelkezett az 1630-as évek második felében, Papp Klára szerint 
ugyanakkor a távolságtartó Rákóczinak nem állt érdekében a másik Csáky családtag támogatása. KÁRMÁN, 
2011, 68. (120. lj.) 
 PAPP, 2011, 51. 
101 FUNDÁRKOVÁ, 2008, 962–963. Lippay és Csáky kapcsolatáról ld. még: KÁRMÁN, 2011, 218. (71. lj.) 
102 Erről Lippay 1650. november 27-én, Nagyszombatban kelt levelében számolt be Csáky István 
tárnokmesternek. LGYL, 2015, 253. sz. 
103 TOMA, 2008, 83. (313. lj.) 
104 HORN, 1990, 68. 
105 A lakodalmat 1653. augusztus 10-én tartották meg. TT, 1867, 247. Annibale Gonzaga pályájáról 
összefoglalóan: SIENELL, 2001, 82–84. 
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nádor előtt felosztották egymás között a néhai országbíró birtokait. Adorján Csáky 

Lászlónak, valamint Léva örökös urának, Csáky Pálnak jutott. Szádváron, illetve Tatán fele-

fele arányban Csáky Péter, valamint Csáky Zsigmond özvegye, Jakusith Kata osztozott. A 

pozsonyi, győri és besztercebányai házat a családtagok közösen használhatták, míg a 

komáromit átengedték Péternek.106 Édesapjuk utódjaként Csáky Zsigmondot zólyomi, 

Csáky Pétert († 1671) komáromi főispánnak nevezték ki,107 egy évvel később azonban már 

testvérük, Csáky Pál lévai főkapitány volt Zólyom vármegye főispánja.108 Pál főispáni 

tisztségét halála után testvére, ifjabb Csáky László komáromi főispán, tatai, valamint lévai 

főkapitány kapta meg,109 aki 1659 májusától a szentgotthárdi apáti címet is viselte.110 A 

család lévai ága jelenlegi ismereteink szerint Csáky László országbíró Zsigmond nevű 

dédunokájával halt ki fiágon.111 

 Csáky László bátyja, a korabeli híresztelések szerint Brandenburgi Katalin 

fejedelemasszonnyal szeretői viszonyban lévő Csáky István112 Erdélyben próbált meg 

érvényesülni, miután azonban alulmaradt a Bethlen Gábor fejedelem halálát követő 

belpolitikai harcokban, távozni kényszerült az országrészből. 1631-ben I. Rákóczi György 

utasítást adott erdélyi birtokai összeírására és lefoglalására, ami ellen Wesselényi Anna 

                                                 
106 CSÁKY OKLEVÉLTÁR, II, 744–747. Szádvár és Tata felét Jakusith Kata azzal a feltétellel kapta meg, hogy 
újabb házassága esetén birtokrészeit átengedi Csáky Lászlónak és Pálnak. Szádvár tényleges ura és lakója 
Csáky Péter volt. Halála után nem sokkal Szádvár pereskedés tárgyává vált. Erről bővebben ld. DÉTSHY, 1969, 
150. 
107 Mindkét kinevezésre 1654. november 9-én került sor. Sorrendben: MNL OL A 57, Libri regii vol. 11. pag. 
104–105. és 106. 
108 Főispáni kinevezése: 1655. július 18. MNL OL A 57, Libri regii vol. 11. pag. 361–362. 1677-ben Csáky Pál 
már mint volt lévai főkapitány kapott 730 rajnai forintot Balthasar Hainrich Häntke-től, amiért cserébe átadta 
neki az 1673. április 21-én kiállított, Restzettel-ét (amelyen 7358 magyar forint, vagyis 5886 rajnai forint 
tartozás volt). OROSS, 2013, 221. (752. lj.) 
109 Csáky Lászlót 1686. január 21-én nevezték ki elhunyt testvére, Pál helyére. MNL OL A 57, Libri regii vol. 
18. pag. 303–304. 
110 Laxenburg, 1659. május 2. MNL OL A 57, Libri regii vol. 12. pag. 198–199. 
111 Csáky László országbíró fiai közül ifjabb Csáky László Hedly Mátyás özvegyét, Szunyogh Borbálát, Csáky 
Pál Czobor Máriát, Csáky Péter briberi Melith Máriát, míg Csáky Zsigmond Jakusith Katát vette feleségül. 
Közülük Pál házasságából – Málnási Ödön szerint – egy lány, Zsigmondéból pedig négy fiú (Zsigmond, 
Mihály, Imre, valamint Sándor) származott. Utóbbiak közül csak ifjabb Csáky Zsigmond hagyott maga után 
utódokat. Feleségétől, Haller Katától két lánya, Bora, valamint Kata született. SVÁBY, 1891, 36. (I. tábla), 
MÁLNÁSI, 1933, 24. 
112 Kemény János Önéletírásában is olvasható erre való célzás: „Az fejedelem halála után az fejedelemasszony 
dolga kinyilatkozék; Csáki nem is az palotán az derék grádicson, hanem az fejedelemasszony házai felől való 
kis grádicson szokott vala feljárni, kit igen orrolva néztünk;” V. WINDISCH, 1980, 110. Tény, hogy 
Brandenburgi Katalin igen bőkezűen bánt Csákyval. Miként arra már Papp Klára is felhívta a figyelmet, 
kérésére 15000 forintot adott neki, és Csáky egyik hozzá írt, ezzel kapcsolatos levelének címzésében „nekem 
kedves, gyönyörűséges, minden kedvemet betöltő kegyelmes asszonyomnak” nevezte, valamint azzal 
hitegette, hogy egy horvátországi kastélyt fog vásárolni, ahova elvonulva együtt élhetnek majd. A 15 ezer 
forinttal kapcsolatos iratok: ANR Cluj Fond fideicomissionar Jósika Nr. 637./Nr. 3–10. Az említett címzést ld. 
Uo. Nr 637./Nr. 10. 
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tiltakozást jelentett be. A fejedelem két évvel később ugyan visszaadta a birtokokat 

Csákynak, de azzal a kikötéssel, hogy nem térhet vissza Erdélybe.113 

Erdélyből való távozását követően Csáky Istvánnak is a Magyar Királyságban 

sikerült új alapokra helyeznie a maga és családja hatalmát, ahol egyúttal hamarosan a 

szepességi rekatolizáció támaszává is vált, nagyban hozzájárulva a jezsuiták szepességi 

térnyeréséhez.114 Már 1631 őszén megszerezte Szendrő uradalmát és kapitányságát,115 majd 

1636-ban a grófi rangot is elnyerte. 1644. februárjában felső-magyarországi főgenerálisnak 

is kinevezték, ténylegesen azonban soha nem lépett tisztségébe.116 Hűségének és 

lengyelországi követjárásának jutalmaként III. Ferdinánd 1645-ben tárnokmesterré nevezte 

ki, ezzel az ország sorrendben negyedik világi főméltóságává lépett elő.117 A család későbbi 

története szempontjából kulcsfontosságú Forgách Évával († 1639) 1625 nyarán megkötött 

házassága.118 Felesége ugyanis Forgách Zsigmond nádornak és Thurzó Zsuzsannának, 

Thurzó Szaniszló nádor lánytestvérének a lánya volt. Csáky ennek révén szerezte meg a 

Thurzó örökség részét képező Szepesvárt és tartozékát, amely ezt követően a család 

központjaként funkcionált. 1638. március 25-én, Pozsonyban kelt adománylevelében III. 

Ferdinánd idősebb Csáky Istvánnak és fiági utódainak biztosította mixta donatióként 

Szepesvár és tartozékai öröklési jogát. Az uralkodó 1651. november 22-én megerősítette 

adománylevelét, kiterjesztve az öröklési jogot a leányágra is, valamint Csáky Istánra és 

fiúörököseire hagyta Szepes vármegye örökös főispánságát.119 A tárnokmester a lengyel 

határ mentén fekvő erősséget megkísérelte Felső-Magyarország egyik hatalmi központjává 

tenni, és innen követte figyelemmel az erdélyi eseményeket. Az 1650–1660-as évek 

fordulóján Szepesvár kiemelt hírközpontnak számított, hiszen Kassa mellett ide érkeztek be 

                                                 
113 PAPP, 2011, 43. Ld. még: Wesselényi Anna I. Rákóczi Györgynek. Almás, 1631. október 10. SZABÓ, 2010, 
54. 
114 BRUCKNER, 1922. 245., passim. 
115 Tehát nem a néhol felbukkanó 1633-as évszám a helyes. Ld. MNL OL P 71. 64. cs. Fasc. 172. Nr. 1. és Nr. 
2. A keveredés oka az lehet, hogy Borovszky Samu adatai szerint II. Ferdinánd 1633. augusztus 25-én II. 16000 
rénes forintért inscribálta Csáky Istvánnak a Szendrő várához tartozó joszágokat. Csáky ezenfelül 800 rénes 
forint évi cenzus fizetésére is kötelezte magát. Az alku értelmében maga a vár királyi birtok maradt, és az 
adomány is csak addig szólt, amíg Csáky az évi cenzust határidőre, Szent Mihály napjáig kifizette. 
BOROVSZKY, 1909, 333. 
116 MNL OL P 71. 64. cs. Fasc. 172. Nr. 1. és Nr. 8. Vö. PÁLFFY, 1997,  
117 Életrajzi adatait ld: DEÁK, 1883. PAPP, 2011, 36–50. III. Ferdinánd megbízásából, Esterházy Miklós nádor 
közvetlen irányítása alatt Csákynak diplomáciai tárgyalásokat kellett folytatnia Lengyelországban, 
semlegesítve az erdélyi diplomáciát, valamint feladatul kapta egy lengyel katonákból álló zsoldoshad 
megszervezését is A kedvezőtlen körülmények miatt végül nem tudott jelentős eredményt elérni. A követjárást 
részletesen ismerteti.: HILLER, 1989, 192–207. 
118 Idősebb Csáky István és Forgách Éva házasságára 1625. június 24-én került sor. CSÁKY OKLEVÉLTÁR, II, 
610. 
119 Szepesvár megszerzésének és az adománylevelek kiállításának történetét igen részletesen és alaposan 
ismerteti: BAL, 1910, 24–37. A témáról ld. még: DEÁK, 1883, 114–124. A két adománylevél szövege 
sorrendben: CSÁKY OKLEVÉLTÁR, II, 698–702., 720–726. 
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elsőként az erdélyi hírek, és rendre átutaztak rajta a Pozsonyba és Bécsbe tartó futárok is. A 

század végén ifjabb Csáky István fia, Zsigmond (1665–1738) maga is az erősség kedvező 

földrajzi helyzetére hivatkozott, amikor a bécsi kormányzat a várat le akarta rombolni, 

érvelésével végül meggyőzte a döntéshozókat.120 

Csáky István Forgách Évával közös gyermekeként született meg Ferenc és ifjabb 

István, valamint a nyolcéves korában a pozsonyi klarissza apácarendbe beadott, Panokának 

becézett Anna (1627–1662),121 míg második feleségétől, Perényi Máriától122 († 1641)  – 

Perényi György Abaúj vármegyei főispán lányától – származott László (1641–1698) nevű 

fia. Harmadik házastársától, az 1643. július 19-én feleségül vett Mindszenti Krisztinától – 

aki somkereki Erdélyi István özvegye volt – nem született gyermeke.123 Fiai közül Ferenccel 

és Lászlóval is konfliktusba került engedetlenségük miatt, mindössze Istvánnal ápolt 

kiegyensúlyozott viszonyt. Csáky Ferenccel való ellentéte azon alapult, hogy az megtagadta 

a számára kijelölt menyasszonnyal, Homonnai Drugeth Katalinnal való házasságkötést. 

Édesapja az engedetlen Ferencet börtönbe vetette, megvádolva azzal is, hogy bérgyilkosokat 

fogadott ellene. A fogságban látszólag engedni hajlandó fiú szabadulását követően Bécsbe 

menekült, majd feleségül vette Czobor Erzsébetet, és csak 1660-ban tért vissza az atyai 

házhoz.124 A legkisebb fiút, Lászlót édesapja árulónak tartotta amiatt, hogy ellenlábasához, 

II. Rákóczi György erdélyi fejedelemhez távozott. Viszonyuk még csak feszültebbé vált azt 

követően, hogy 1658 eleje körül László elfoglalta a tárnokmesterre öccsétől, Csáky László 

országbírótól rámaradt nagyalmási várat és uradalmát. A két felet végül Kemény János 

békítette ki.125 

 1655-ben a pozsonyi országgyűlésen Csáky István bekerült a négy nádorjelölt közé, 

a választáson azonban mindössze két szavazatot szerzett a fölényes győzelmet arató 

„meglepetésemberrel”, a Lippay György esztergomi érsek által támogatott Wesselényi 

Ferenc felső-magyarországi főgenerálissal szemben. Várkonyi Gábor szerint Wesselényi 

                                                 
120 Ehhez azonban szükség volt az Udvari Haditanács elnökének, Ernst Rüdiger Starhembergnek a 
közbenjárására is, aki még tokaji kapitányként igen jó kapcsolatot ápolt az akkor szatmári főkapitányi tisztséget 
viselő Csáky Istvánnal. OROSS, 2013, 131. Starhemberg 1680-ban Bécs városának parancsnoka, 1682-ben 
táborszernagy (Generalfeldzeugmeister) lett. 1686 októberétől az Udvari Haditanács alelnöke, 1691 
októberétől elnöke volt. SIENELL, 2001, 187–188.  
121 CSÁKY OKLEVÉLTÁR, II, 610. Becenévvel való említését ld. például Wesselényi Anna Csáky Istvánnak 
szóló, 1636. június 17-én, Pozsonyban kelt levelében: DEÁK, 1875, 133. 
122 Házasságukat 1640. június 3-án kötötték meg, a lakodalmat Szepesváron tartották. CSÁKY OKLEVÉLTÁR, II, 
611. 
123 Házasságuk időpontját és az első férj nevét ld. CSÁKY OKLEVÉLTÁR, II, 612. 
124 DEÁK, 1883, 169–172., 181–184. HORN, 1996, 82. Csáky Ferenc és Czobor Erzsébet házasságából egy fiú, 
István született, akinek a Thököly Imre felkelése idején játszott szerepét a II. 2-es alfejezetben még érintem. 
125 DEÁK, 1883, 172–174., 202. PAPP, 2011, 54–56. 
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katonai múltjának, családi kapcsolatrendszerének, felső-magyarországi beágyazottságának, 

a vármegyék körében meglévő elegendő támogatottságának és a katolikus egyházzal 

fenntartott jó viszonyának köszönhette győzelmét,126 Toma Katalin pedig annak lehetőségét 

is felvetette, hogy létezhetett egy hallgatólagos megegyezés Lippay György esztergomi 

érsek és II. Rákóczi György erdélyi fejedelem között.127 Kármán Gábor szerint Wesselényi 

dolgát az is megkönnyítette, hogy ellenjelöltje nem a Lippayval konfliktusokat vállaló 

csoportból került ki. Mindemellett Csáky súlyos vereségében vélhetőleg nehéz 

természete,128 erőszakos rekatolizációs tevékenysége és a két Rákóczi Györggyel szemben 

tanúsított közismerten ellenséges magatartása egyaránt közrejátszhatott. Bár maga a történet 

nem bizonyítható – ebben a formában talán meg sem történt –, Csáky és Rákóczi 

viszonyának szempontjából mégis igen jellemzőnek lehet tekinteni a Georg Kraus Erdélyi 

krónikájában olvasható sorokat. A történet szerint 1654 májusában egy főúri keresztelőn 

Wesselényi nádor „felköszöntötte Csáky Istvánt, és azt kívánta, hogy Rákóczi fejedelemnek 

mostani szándékában a nyaka szakadjon. Csáky szívesen fogadta az üdvözlést és ivott is rá. 

Zrínyi és a többiek azonban nem fogadták el ezt a kívánságot, és nem akartak rá inni, hanem 

[éppen ellenkezőleg] azt kívánják, hogy Isten teljes boldogságot adjon Rákóczinak.”129 Igaz 

ugyan, hogy felső-magyarországi főgenerálisként Wesselényi maga is korábban többször 

ellentétbe került a fejedelemmel és embereivel,130 ám kettőjük közül még így is ő tűnhetett 

a kompromisszumokra könnyebben hajló, ily módon a nádori méltóságra alkalmasabb 

személynek, akit a fejedelem is egyértelműen a kisebbik rossznak tartott. Miként Várkonyi 

Gábor fogalmazott a nádorral szemben támasztott elvárásokat illetően, „nem feltétlenül 

kellett jóban lennie az erdélyi fejedelemmel: ha csak köszönő viszonyban volt vele, az is 

megfelelt.”131 

Csáky a továbbiakban is ellenérzéssel viseltetett II. Rákóczi György politikájával és 

személyével szemben. A fejedelem által a Porta tiltása ellenére megindított, balszerencsés 

kimenetelű lengyelországi hadjárat nyomán kialakult erdélyi belpolitikai válság idején 

Barcsay Ákost támogatta.132 A Habsburg-dinasztia iránt pályafutása túlnyomó részében 

elkötelezett főúr életében ugyanakkor vízválasztónak tekinthető Várad török kézre kerülése. 

                                                 
126 VÁRKONYI, 2009, 312–323. 
127 TOMA, 2005, 91. 
128 Vö. PAPP, 2011, 48. 
129 KRAUS, 2008, 279. 
130 VÁRKONYI, 2008, 153., 158. 
131 VÁRKONYI, 2009, 317. 
132 Igen jellemző például ifjabb Csáky Istvánnak ez ügyben írt levele: Id. Csáky István ifj. Csáky Istvánnak. 
Szepesvár, 1659. augusztus 26. MNL OL P 71 111. cs. Fasc. 260. pag. 49–54. 
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Csáky, aki 1660 tavaszán a Felső-Magyarországra vezérelt császári ezredek élelmezésével 

kapcsolatos tárgyalásokat folytatott a bécsi kormányzattal,133 majd júniusban 500 köböl 

rozst ajánlott fel a nádor jelenlétében,134 tisztában volt a város stratégiai jelentőségével, 

amelynek elfoglalása megnyitotta az utat a törökök számára a Tiszántúl és a Szepesség felé. 

1658-tól kezdve rendre hírt adott a Váradot fenyegető veszélyről a Titkos Tanács magyar 

referensének, Rottal Jánosnak szóló leveleiben, szembesülnie kellett azonban a bécsi udvar 

közönyösségével.135 

1662. március 16-án, Szepesváron kelt, ma a Portia Aktenben őrzött levelében – 

amely R. Várkonyi Ágnes feltételezése szerint nem az igen idős tárnokmester, hanem 

középső fia, István gondolatait foglalhatta össze – úgy vélte, hogy a Porta azon követelésére, 

miszerint Kolozsvárról és más erdélyi várakból vigyék ki az erdélyi őrséget, az udvarnak 

ellenszolgáltatásként vissza kéne kérnie Váradot.136 Idősebb Csáky István Szelepcsényi 

György kancellárnak, nyitrai püspöknek írt – előbb hivatkozott – levele is arra utal, hogy 

megingott a bizalma a bécsi kormányzatot képviselő Rottalban. A tárnokmester ugyanis 

megírta Szelepcsényinek, hogy Rottalnak tartalmát tekintve hasonló levelet küldött, 

leszámítva a Rákóczi György halála után kialakult erdélyi politikai helyzetet elemző 

utószavát, amelyből kiderül, hogy Szelepcsényivel rejtjeles leveleket váltott. A tárnokmester 

kétségbeesetten kérte a kancellár közbenjárását annak érdekében, hogy Munkács és Ecsed 

ne maradjon császári őrség nélkül.137 Az „Erdélyországnak az mostani táborban jelenlévő 

tanácsa, úri fő és nemesi rendei” által megszövegeztett, 1662. május 23-án, Kolozsvárott kelt 

irat, amelynek aktualitását Dániel István erdélyi követnek I. Lipóttól való visszatérésa adta, 

egyértelművé teszi, hogy Erdélyből is az ő segítségére számítottak: „Kegyelmedet azért mint 

igaz magyart, s nyomorult nemzetünknek tekéletes jóakarója, Istenére, lelke idvességére 

kényszerétjük, az hol illik, terekedjék az dolgokban, az mi megmaradásunknak ennél több 

útját nem látjuk, melyben ha megfogyatkozunk, Isten előtt adjon számot azoknak lölke, az 

kik által meggátoltatik, mi csa/l/hatatlanül [?] elveszünk, consequenter több köresztény 

országok is”.138 

                                                 
133 ÖStA AVA FHKA HFU Kt. 478. (régi r. Nr. 208.) 1660. május 29. fol. 199–206. 
134 Csáky István Szelepcsényi Györgynek. Szepesvár, 1660. június 15. MNL OL P 72 107. cs. Fasc. 652. pag. 
43–46. 
135 DEÁK, 1883, 197–199. 
136 Csáky István Nádasdy Ferencnek. ÖStA HHStA UA Spec. Kt. 341. Konv. A. fol. 56–57. Vö. R. VÁRKONYI, 
1996, 301–302. 
137 Csáky István Szelepcsényi Györgynek. Szepesvár, 1660. június 15. MNL OL P 72 107. cs. Fasc. 652. pag. 
43–46. 
138 MNL OL P 71. 64. cs. Fasc. 172., R szekcióból kiemelet iratok, pag. 147–149. 
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 1660-ban Csáky István betegeskedni kezdett. A köszvénytől, isiásztól, idővel pedig 

vízkórságtól is szenvedő idős főúr testvérének, Csáky Anna Franciska pozsonyi klarissza 

apácának arról panaszkodott, hogy lóra sem tud ülni, és szekéren is nehezen közlekedik, 

emiatt többnyire hordszéken viteti magát.139 Fia, István saját kezű feljegyzése szerint a 

tárnokmester 1662. november 10-én, este 9 és 10 óra között hunyt el.140 Öt nappal korábban 

keltezett végrendeletében temetésének megszervezésével feleségét, Mindszenti Krisztinát, 

valamint „mindenkor kedvét kereső, engedelmes” középső fiát, Istvánt bízta meg.141 Erdélyi 

birtokait már 1661. március 25-én három részre osztotta fiai között, a birtokok 

gondviselőjének Istvánt téve meg,142 a végrendelet szerint pedig Mindszenti Krisztinán és 

Istvánon kívül a legfiatalabb fiú, Csáky László is részesült Szepesvárból.143 Ifjabb Csáky 

István és Csáky László 1662. november 26-án született megegyezése szerint László 

megkapta az erdélyi Nagyalmás várát uradalmával együtt, míg az Abaúj vármegyei Nagyida, 

a László édesanyja, Perényi Mária után maradt Zemplén vármegyei tállyai és mádi szabad 

telkek és szőlők, valamint a Bihar vármegyében lévő kőrösszegi uradalom részbirtoka 

Istvánhoz került.144 A következő év elején azonban István és Ferenc kizárták öccsüket az 

apai örökségből.145 Csáky László a szepesi káptalannál tiltakozott a döntés ellen, végül 

azonban kénytelen volt beletörődni a helyzetbe. 1663. február 7-én Pálffy Tamás egri püspök 

előtt elfogadta a Csáky Ferenc és István által kötött megállapodást, és mindössze annyit 

sikerült elérnie, hogy két bátyja ígéretet tegyen arra, mindkettőjük fiágának kihalása esetén 

Szepesvár öröklési joga őt fogja illetni.146 Az 1670. február 5-én megkötött hotkóci egyezség 

értelmében ugyanakkor Csáky László megszerezte testvérei nagyalmási birtokrészeit.147 A 

jelek szerint azonban 1663 nyarán Csáky Ferenc és István is konfliktuba került amiatt, hogy 

utóbbi nem akarta betartani kettőjük megállapodását.148 

 

I. 2. Neveltetése és ifjúkora 

 

                                                 
139 Bővebben: DEÁK, 1883, 202–203. 
140 CSÁKY OKLEVÉLTÁR, II, 613. 
141 CSÁKY OKLEVÉLTÁR, II, 733. 
142 PAPP, 2011, 56–57. 
143 CSÁKY OKLEVÉLTÁR, II, 735–736. 
144 CSÁKY OKLEVÉLTÁR, II, 742–744. PAPP, 2011, 58. 
145 A bátyjával való megegyezés tényét Csáky István 1663. január 23-án jegyezte fel: CSÁKY OKLEVÉLTÁR, 
II, 613. 
146 PAPP, 2011, 58. 
147 CSÁKY OKLEVÉLTÁR, II, 747–751. 
148 Ld. Lippay György Csáky Ferencnek. Pozsony, 1663. augusztus 28. LGYL, 2015, 423. sz. 
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Csáky István és Forgách Éva közös gyermeke, ifjabb Csáky István 1635. április 15-én, 

Szendrőn látta meg a napvilágot.149 Gyermekéveiről, iskoláztatásáról és neveltetéséről, 

életének korai szakaszáról kevés forrás áll rendelkezésre. Az egyik legkorábbi adat 

édesanyjának egy valamikor 1630-as években kelt leveléből származik. A Nyitra vármegyei 

Komjátiban tartózkodó Forgách Éva arról tudósította férjét, hogy az Istóknak becézett beteg 

gyermeket nem akarta Pozsonyba „fárasztani”, hanem Nagyszombatba akar vele utazni, 

ahova el tudnák hozatni az orvost Pozsonyból.150 Ifjabb Csáky István alig múlt négyéves, 

mikor édesapja feljegyezte, hogy szeretett házastársa, Forgách Éva 1639. április 24-én, 

délután egy és két óra között, öt hónapon át tartó szüntelen betegség után Szepesváron 

elhunyt.151 A tragikus eset minden bizonnyal a család minden tagját megrázta. 

Deák Farkas szerint a gyermekei neveltetését elhanyagoló apa második feleségével, 

Perényi Máriával megkötött házasságát követően Ferencet és Istvánt nagyanyjuk, 

Wesselényi Anna vette magához, aki Pápán, Pozsonyban és Nagyszombatban taníttatta 

őket.152 Wesselényi nagy szeretettel vette körbe a gyermekeket. 1640. augusztus 2-án 

Pápáról ijedten tudósította fiát, idősebb Csáky Istvánt a himlőben szenvedő „Istók” 

állapotáról, „Ferkőt” is féltve a betegségtől.153 1643. január 29-én, Pozsonyban kelt 

levelében pedig Lippay György véleményét tolmácsolta, aki úgy vélte, kár volna 

megszakítani a „komédiában is magát jól viselő” István tanulmányait.154   

Három iskolai nyomtatványból lehet tudni, hogy 1648–1650 között ifjabb Csáky 

István középiskolai tanulmányait öccsével, Lászlóval együtt a szepeshelyi jezsuita 

gimnáziumban végezte.155 A három nyomtatvány szerint a két testvér mindhárom esetben az 

idősebb Csáky István tiszteletére előadott latin nyelvű színdarabok előadásának résztvevői 

voltak. Az 1648-as Istvánt még poétikai hallgatóként, az 1650-es mint rhetort tűnteti fel. 

Ezeknek az előadásoknak egyik célja a diákok retorikai és nyelvi képzettségének a 

gyakorlatba történő átültetése volt, emellett a katolikus egyház vallási és erkölcsi 

tanításainak közvetítőjeként is szolgáltak. Ugyanakkor a politikai elit esetében elvárt, bibliai 

és antik forrásokon alapuló műveltséganyag elsajátítására is alkalmas lehetett.156 A jezsuita 

                                                 
149 CSÁKY OKLEVÉLTÁR, II, 611. 
150 DEÁK, 1875, 123. 
151 CSÁKY OKLEVÉLTÁR, II, 611. 
152 DEÁK, 1883, 167–169. 
153 DEÁK, 1875, 152. 
154 DEÁK, 1875, 155. 
155 RMNY, III, 2219, 2264, 2329. Hargittay Emil még csak az 1649-es nyomtatványt említi, ellenben Monok 
István már mindhármat. HARGITTAY, 2001, 135–136. MONOK, 2012, 254. A szepeshelyi gimnáziumról: 
MÉSZÁROS, 1981, 295. 
156 A jezsuita iskolai színjátékok általános jellemzőiről: BANGERT, 2002, 68. 
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oktatási intézményekben többnyire azonos módon, az 1599-ben bevezetett Ratio 

Studiorumban megfogalmazott elvek és tananyag alapján tanítottak,157 ez alól a szepeshelyi 

gimnázium sem lehetett kivétel. Ebből következően a Csáky-fiúk az általánosnak tekinthető 

középfokú jezsuita nevelésben részesülhettek. A tanítók közül 1648–1651 között az 1649-

ben poétikát és szintaxist, a következő két évben poétikát és retorikát tanító Martonfalvay 

Ignác SJ nagy befolyással lehetett tanulmányaira.158 Martonfalvay leveléből derül ki, hogy 

a szintén jezsuita Sámbár Mátyás mellett Csáky őt is felkérte egy az idősebb Csáky István 

temetésén tartandó halotti prédikáció elmondására.159 

 Deák Farkas idősebb Csáky Istvánnak egy 1644. március 12-én kelt levelére 

hivatkozva – miként arra Hargittay Emil is rámutatott – tévesen állította, hogy Csáky Ferenc 

és ifjabb István a bécsi egyetemen is tanult, hiszen a két fiú ekkor még csak tizennégy, illetve 

kilenc éves volt, ráadásul István még csak ezt követőn kezdte meg gimnáziumi 

tanulmányait.160 Az apa 1660 májusának végén kelt levelében ugyanakkor olvasható egy 

nem teljesen világos utalás, amely alapján akár feltételezni is lehetne, hogy ifjabb István 

valamilyen formában folytathatott tanulmányokat Bécsben. Idősebb Csáky István arra kérte 

az akkor bécsi udvarban tartózkodó középső fiát, hogy mellé rendelt emberével, Berzeviczy 

Jánossal vásároltasson egy olyan mosdómedencét, mint amilyent „oda fel való” tanulásuk 

idején a legkisebb fiúval, Lászlóval használtak.161 Ha István valóban folytatott volna bécsi 

egyetemi tanulmányokat, beiratkozására legkésőbb 1653-ig sor kellett hogy kerüljön, hiszen 

1654. január 6-án tartotta meg lakodalmát feleségével, Lónyay Margittal, és még november 

4-én megszületett Krisztina nevű lányuk.162 A bécsi egyetem matrikulái azonban sem az 

1650–1653 közötti időszakból, sem későbbről nem tartalmaznak erre vonatkozó bejegyzést. 

Ifjabb Csáky István pályájának kezdeti szakasza csak édesapjához fűződő 

viszonyának ismeretében értelmezhető helyesen. Miként ugyanis az levelezésükből is 

egyértelműen kiderül, idősebb Csáky István a családban betöltött irányító szerepéről haláláig 

nem mondott le, még azt követően sem, hogy fiai megkapták első tisztségeiket. Vagyonát 

sem osztotta meg a már húszas éveikben járó, házasságban élő Ferenccel és Istvánnal, 

                                                 
157 BANGERT, 2002, 96. 
158 LUKÁCS, 1990, III, 251., 281., 310. 
159 Martonfalvay Ignác Csáky Istvánhoz. Rozsnyó, 1663. január 11. MNL OL P 71 112. cs. Fasc. 261. pag. 
607–608. Csáky Sámbárnak szóló felkéréséhez: Sámbár Mátyás Csáky Istvánnak. Kassa, 1662. december 17. 
MNL OL P71 123. cs. Fasc. 266. V. pag. 103–104. 
160 DEÁK, 1883, 168, 324. HARGITTAY, 2001, 135. 
161 Id. Csáky István ifj. Csáky Istvánnak. Szepesvár, 1660. május 25. MNL OL P71 111. cs. Fasc. 260. pag. 
166–169. 
162 CSÁKY OKLEVÉLTÁR, II, 612. Házasságukról ld. a II. 1-es alfejezetben. 
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mindössze 1000 forintos évdíjat rendelt ki számukra.163 Mindebben nagy szerepe volt 

Ferenccel való konfliktusának, amelynek elfajulását követően a tárnokmester Istvánt 

tekintette politikai öröksége folytatójának. Hozzá szóló leveleiben részletes utasításokkal, 

tanácsokkal látta el, a fontosabb ügyekben egyértelművé téve, hogy mindenben az ő 

akaratának, tetszésének megfelelően kell eljárnia. Mindeközben azonban rendre megosztotta 

vele a felső-magyarországi és erdélyi eseményekről, valamint II. Rákóczi György, illetve a 

bécsi udvar politikájáról alkotott véleményét, megbízásai által pedig István kellő jártasságot 

szerezhetett a politikai és társadalmi élet különféle színterein, eközben kiépítve a maga 

kapcsolatrendszerét is, fokozatosan átvéve édesapja szerepét. Idősebb Csáky István 

leveleiben természetesen a magánéleti vonatkozások, valamint az aggódó szeretet nyomai is 

tetten érhetők. Ha például István beteg volt, az egyébként szűkmarkú apa a pénzt sem 

sajnálta. 1656. október 6-án kelt levelében például arról értesítette a betegséggel küzdő 

Istvánt, hogy Eperjesről küldött hozzá orvost Béltekre, akinek gondviselésével bizalmi 

emberét, az érdemeire való tekintette végrendeletében külön is kiemelt Berzeviczy Jánost164 

bízta meg. A tárnokmester szemére vetette fiának, hogy megtiltotta embere számára 

„nyavalyás állapotáról” a tájékoztatást, és ezért idegenektől kellett értesülnie betegségéről. 

Ugyanakkor meghagyta, hogy az orvosért nem kell fizetni, mert azt ő el fogja intézni.165 Az 

orvost valóban el is küldte, amint az egyértelműen kiderül október 21-én kelt levélből.166 A 

következő év nyarán már a „száraz betegségtől” féltette a hírei szerint betegeskedő fiát.167 

Az 1656 előtti időszakról idősebb Csáky Istvánnak mindeddig csak két levele került 

elő, amelyek közül a korábbit jelentősége miatt érdemes részletesebben ismertetni. 1652. 

november 17. és 1653. február 19. között II. Rákóczi György fejedelem unokatestvére, 

Rákóczi László először járt Erdélyben, Csáky László országbíró lányának, Csáky 

Borbálának a jegyeseként, és mint az a levélből is kiderül, az ifjú pár lakodalmának 

megtartását valamikor következő év elején tervezték megtartani.168 Idősebb Csáky István 

1652. szeptember 3-án kelt levelében ennek okán ifjabb Istvánt is elküldte nagy 

                                                 
163 DEÁK, 1883, 201. Deák Farkas adataira alapozva hasonló véleményt fogalmazott meg Horn Ildikó is, aki 
ellenkező példaként a Homonnai Drugeth család tagjaival vonta meg a párhuzamot. HORN, 1996, 82. 
164 Ld. CSÁKY OKLEVÉLTÁR, II. 740. 
165 Id. Csáky István ifj. Csáky Istvánnak. Szepesvár, 1656. október 6.. MNL OL P 71 111. cs. Fasc. 260. pag. 
10–12. 
166 Id. Csáky István ifj. Csáky Istvánnak. Szepesvár, 1656. október 21. MNL OL P 71 111. cs. Fasc. 260. pag. 
24–25. 
167 Id. Csáky István ifj. Csáky Istvánnak. Szepesvár, 1657. június 7. MNL OL P 71 111. cs. Fasc. 260. pag. 
35–36. 
168 I. Rákóczi György erdélyi fejedelem özvegyének, Lórántffy Zsuzsannának a hatására azonban Rákóczi 
végül felbontotta jegyességét, majd 1654 februárjában feleségül vette Lónyay Zsigmond özvegyét, a 
református Nagymihályi Bánffy Erzsébetet. Erről és erdélyi utazásáról: HORN, 1990, 67–68. 
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ellenlábasához, II. Rákóczi György udvarába, ahol várakozásai szerint Rákóczi László 

decemberig tartózkodott volna. A tárnokmester szükségesnek látta, addig fia is tartózkodjon 

a fejedelem környezetében, hogy „kedveskedő szolgálatoddal esmerkedjél és complaceálj 

mind őnagyságának, s mind udvarában lévőknek”. Intette, hogy vigyázzon ebédjével és 

italával, szokatlan időben ne egyen vagy igyon, máskülönben nem kerülheti el a betegséget. 

Mellé rendelte Halasi és Horánszky nevű bizalmas embereit – hozzátéve, távollétükben 

gondot visel a szüretre és veteményeseikre –, míg konyhájának felügyeletére Miskolczi nevű 

emberét jelölte ki. A levél azt is elárulja, hogy a tervek szerint kíséretüket az asztalnok, 

három étekfogó, egy-egy pohárnok és szakács, valamint egy trombitás alkotta. A 

tárnokmester természetesen igyekezett a rangjához illő, egyben az időjárásnak is megfelelő 

öltözéket készíttetni neki: „Írtam az atyámfiának, hogy olyan mentét csináltasson, mint az 

veres skarlát galléros volt, mindennapra, mikor hideg lészen, nem tészen nehézséget rajtad.” 

Mindemellett egy olyan utasítást is megfogalmazott, amit István pályájának későbbi 

alakulása szempontjából fontosnak tartott: „Intlek, Halasi urammal jó correspondentiát 

viselj, és úgy moderáljad ifjúságodnak ösztönit, hogy nekem kedvem telhessék benned, mert 

elhiggyed, mennél nagyobb hozzád való affectiómra adsz okot jó magad viseléseddel, annál 

nagyobb hasznodra és előmeneteledre lészen.” Nem tudni, hogy ifjabb Csáky István 

utazására végül sor került-e, erre vonatkozó adat mindeddig nem került elő. Ugyanakkor 

talán a levél címzése felett olvasható megjegyzésből értesült először az 1652. augusztus 25-

én megvívott vezekényi csata eseményeiről, ahol az Esterházy család négy férfi tagja, köztük 

a legidősebb, László is életét vesztette a csatatéren: „Szegény Esterházy Lászlót három 

atyafiával elvesztette Forgách uram, maga jószerént nem is látta az ellenséget, midőn 

elszaladott.”169 

A tárnokmester ifjabb Csáky Istvánhoz szóló leveleiben a későbbiekben is találkozni 

a fentiekhez hasonló erkölcsi intelmekkel és jó tanácsokkal. Érdemes idézni például másik 

1656 előtti, 1655 januárjában kelt levelének sorait: „Intlek fiam, tartsd ordinantiában és 

félelemben szolgáidot, s ne engedd meg az felettébb való dőzsölést […] Légy jó példájok, 

jó fiam, illendő magad viselésével az ifjaknak, ki által szerethessenek meg az emberek, és 

hirdethessék jó magad viselésedet, mely jóknak feje az józanság és az jó conscientia.” 

Minden bizonnyal fia feleségének, a már második házasságában élő Lónyay Margitnak 

                                                 
169 Id. Csáky István ifj. Csáky Istvánnak. Szepesvár, 1652. szeptember 3. MNL OL P 71 111. cs. Fasc. 260. 
pag. 37–39. 
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nagyobb élettapasztalata miatt kérte, hogy az tegye el ezt a levelét, szükség esetén 

emlékeztetve ifjabb Csáky Istvánt a benne foglaltakra.170 

A fentieken túl az 1652–55 közötti időszakból ifjabb Csáky István tevékenységére 

nézve igen csekély információval rendelkezünk. 1654 februárjának végén talán róla írta meg 

édesapja Lippay Györgynek a nádorság kérdését is érintő levelében: „Fiam pedig az ungvári 

dorbézlás után vix ossibus haeret, szolgai lovai mint az vert had, csak hevernek többire. […] 

ha nagyságodnak ez hónak fogytánál tovább való múlatása lehetett volna Szekeresen,171 

certo certius az kevetkezendő hétfőn elküldtem volna fiamot az nagyságod látogatására, 

szolgálatjára.”172 

 

I. 3. Bekapcsolódása a közéletbe 

 

Ifjabb Csáky István pályájának első fontos lépcsőfokát a korábban már érintett 1655-ös 

pozsonyi országgyűlés jelentette,173 ahol a nádori ambíciókkal bíró, végül a 

nádorválasztáson Wesselényi Ferenccel szemben alulmaradó édesapjával együtt vett 

részt.174 Az országgyűlés fontos eseményei közé tartozott emellett III. Ferdinánd ifjabbik 

fiának, Lipót főhercegnek a magyar királlyá koronázása, valamint Nádasdy Ferenc 

országbíróvá való kinevezése. Fontos kiemelni, hogy bár ezúttal is felmerült a 

királyválasztás jogának eltörlése, ekkor a rendek még kellő súllyal bírtak ahhoz, hogy erre 

végül ne kerülhessen sor.175  Az ifjú Csáky István ekkor Lipót főherceg kamarása lett, esküjét 

április 10-én tette le.176 Ez idő alatt két alkalommal is Giovanni Battista Nani velencei követ 

ad hoc kéztörlő-átadója és pohárnoka volt, előbb június 6-án III. Ferdinánd feleségének, 

Mária Eleonórának, majd június 27-én I. Lipótnak a koronázási lakodalmán.177 Személyes 

feljegyzései híján arról nehéz képet alkotni, hogy a kamarási szolgálaton túl miként teltek el 

mindennapjai. Pozsonyban az ifjabb Csáky minden bizonnyal a fiatal főurak, nemesek 

társaságában töltötte el ideje nagy részét. Rákóczi László naplójából lehet tudni, hogy május 

                                                 
170 Id. Csáky István ifj. Csáky Istvánnak. Szepesvár, 1655. január 23. MNL OL P 72 65. cs. Fasc. 430. Nr. 6. 
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9-én Illésházy Zsigmond és Sárkány János mellett ebéd után ő is meglátogatta szállásán, 

ahonnan a társaság együtt indult el Lippay György esztergomi érsekhez, onnan pedig a 

Duna-partra hajókázni.178 

Az 1659 augusztusában megnyíló, összességében érdemi politikai eredmények 

nélkül záródó pozsonyi országgyűlésen – ahol Wesselényi Ferenc rossz egészségi állapota 

miatt újból felmerült a nádorság kérdése is – ifjabb Csáky István a mellé adott Berzeviczy 

Jánosnak, a család bizalmas emberének a társaságában már önállóan képviselte Szepesváron 

tartózkodó édesapja érdekeit, aki leveleiben rendszeresen ellátta utasításaival.179 Ekkorra 

már közéleti pályája is megindult, 1659. március 22-én ugyanis kinevezték a Barkóczy 

László halála folytán megüresedett Bereg vármegye főispáni tisztére,180 ami komoly 

fegyvertényt jelentett az arra szintén pályázó régióbeli rivális család tagjával, Rákóczi 

Lászlóval szemben. Lippay György Wesselényi Ferencnek már 1659. március 1-jén 

beszámolt arról, hogy az ifjú gróf Bécsben erőteljesen lobbizott a beregi főispánság 

elnyerése érdekében,181 március 6-án pedig Rákóczi Lászlónak még borúlátóbban 

nyilatkozott. Az érsek szerint ugyanis Csákynak sikerült megszereznie a titkos tanácsosok 

és más, név szerint meg nem nevezett személyek támogatását, ami gyakorlatilag el is 

döntötte a kérdést.182 Bár 1659 tavaszán-nyarán Csáky a szatmári főkapitányi tisztséget is 

szerette volna elnyerni, azt ekkor még nem ő, hanem a Csákyakkal egyébként jó kapcsolatot 

ápoló Károlyi Ádám kapta meg. Édesapja szerint ennek éppen a bécsi jelenlét hiánya volt a 

legfőbb oka, az országgyűlésre készülődvén ugyanis ifjabb Csáky István nem tudott a kellő 

időben jelen lenni az udvarban, emiatt pedig az idősebb Csáky Istvánnal szemben álló, 

Rákóczi György párti urak keresztül tudták húzni számításait.183 

Ifjabb Csáky István feleségével, Lónyay Margittal indult el az országgyűlésre. 

Útközben Szucsán megálltak, ahol találkoztak Károlyi László szatmári főispánnal, majd 

                                                 
178 RLN, 1990, 122. 
179 Az országgyűlésen történtekről jó áttekintést nyújt: TOMA, 2005, 125–130. Öszefoglalóan ld. még: MT, 
III/2, 1078–1080. 
180 MNL OL P 71 64. cs. Fasc. 174. Nr. 1. 
181 „Barkoczi Vram fö Ispansagat igen futtia maga itt fen leuen Chiaky Istuan Vram, szerenche ha el nem uiszi.” 
LGYL, 2015, 337. sz. 
182 „immaris Iffiabbik Chjaky István Uram annira megh vetette volt az fundamentumoth, mind az Nemeth titok 
Tanachoknál, mind penig masoknal, hogy nem reménlem, eő Főlsséghe az arant valtosztatást tégyen.” LGYL, 
2015, 338. sz. 
183 Id. Csáky István Haller Gábornak. Szepesvár, 1659. augusztus 4. MNL OL P 72. 107. cs. Fasc. 652. A. pag. 
29–30. Haller válaszlevelében a következőket írta: „Gróf uramnak őkegyelmének szatmári kapitányságra való 
állíttatását hallottam vala, bizony kívánsággal is vártam mind én, mind más haza szerető böcsületes emberek 
császár őfelsége abbéli kegyelmességének beteljesítését, remélvén, az őkegyelme odaállíttatása által nagy 
részént jó karban állíttatik az két vármegyék állapotja.” Várad, 1659. augusztus 13. MNL OL P 72 106. cs. 
Fasc. 652. fol. 150–151. 
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Lónyay a stubnyai fürdő felé vette útját, míg férje tovább utazott Pozsonyba.184 Idősebb 

Csáky István leveleinek egyes megfogalmazásai arra engednek következtetni, hogy az ügyek 

intézésének módját illetőleg meglehetősen szűkre szabta fiának a mozgásterét az 1659-es 

országgyűlés idején is: „Jó fiam, elvettem leveledet, és helyén hagytam érsek uramnak való 

feleletidet. Ezután is azt az igazságot kövessed, ha az Istennek kegyelmében akarsz 

megmaradni.”185 

A kisebb nagyobb ügyek közül az egyik, amelyben Istvánnak képviselnie kellett 

édesapja érdekeit, a szepesi örökséggel volt kapcsolatos. Az elterjedt hír szerint ugyanis a 

tárnokmester középső fiára, Istvánra hagyta volna Szepesvárat és minden szerzeményét, ily 

módon annak bátyját és öccsét, Csáky Ferencet és Lászlót kirekesztve az örökségből. Csáky 

Ferencet arra biztatták pártfogói, hogy kérjen ezzel ellentétes értelmű deklarációt 

édesapjától, egyúttal tegyen panaszt I. Lipótnál. Az uralkodó a Csáky famíliával fennálló 

rokonságára hivatkozva Wesselényi Ferenc nádort bízta meg a két fél közti közvetítéssel. A 

tárnokmester tagadta, hogy Ferencet ki akarná tagadni az örökségből, és a számára kirendelt 

évdíj összegének megemelésétől sem zárkózott el.186 1659 szeptemberének végén ifjabb 

Csáky Istvánnak írt leveléből az is kiderül, hogy Csáky Ferenc az 1651-es adománylevél 

szövegét is módosítani akarta annak érdekében, hogy öröklési jogát körbebástyázza a 

szükséges biztosítékokkal. Édesapja utasítása szerint ifjabb Csáky Istvánnak Szelepcsényi 

György kancellárral és Nádasdy Ferenc országbíróval, illetve más törvénytudó emberekkel 

kellett megbeszéléseket folytatnia az ügyben, hozzátéve, hogy szükséges esetben azt tárja az 

országgyűlés elé, mindenkor az ő pártját fogva bátyja ellenében. Fiának azt is nyilvánvalóvá 

kellett tennie, hogy az adománylevél megváltoztatására nem hajlandó, és azt korábban mind 

ő – ti. ifjabb Csáky István –, mind Csáky Ferencnek a meghatalmazottja elfogadta a káptalan 

előtt. A tárnokmester a pénzt sem sajnálta célja elérése érdekében. Mind Istvánnak, mind a 

család bizalmas emberének, Berzeviczy Jánosnak feladatul szabta, hogy találják meg azokat 

a személyeket, akik a megfelelő pénzösszegért cserébe – 100, 200, 300 aranyért – az ő 

érdekében fognak tevékenykedni. A levélből az is kiderül, hogy az 1651-es adománylevél 

kiállításához a nagy pénzösszeggel lekenyerezett Szelepcsényi közbenjárására is szükség 

volt, akinek ezúttal 200 aranyat és egy mén lovat, „minémű őnagyságának nincsen”, ígért 

                                                 
184 Károlyi László Sennyey Erzsébetnek. Szucsa, 1659. augusztus 5. KCSO, 1887, IV, 393. Mivel Károlyi 
augusztus 15-én már Pozsonyból írt feleségének (Uo. 394–395.), feltételezhető, hogy nagyjából Csáky is 
addigra ért fel. 
185 Id. Csáky István ifj. Csáky Istvánnak. Szepesvár, 1659. szeptember 5. MNL OL P 71 111. cs. Fasc. 260. 
pag. 120–122. 
186 DEÁK, 1883, 201–202. 
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Istvánon keresztül arra az esetre, ha sikeresen képviseli érdekeit az „áruló fiúval” 

szemben.187 Idősebb Csáky Istvánnak egy ismeretlen kilétű címzettnek szóló levele alapján 

elsősorban Lippay György esztergomi érsek volt az, aki az adománylevél Csáky Ferenc 

érdekeinek megfelelő módon való megváltoztatása érdekében munkálkodott, míg a két 

Csáky István Szelepcsényi György mellett leginkább az alnádorra számíthatott. A 

tárnokmester ugyanakkor úgy vélte, hogy Forgách Ádám – aki első feleségének, Forgách 

Évának a testvére volt – nagyobb segítséget is nyújthatna ifjabb Csáky Istvánnak, abban 

pedig biztos volt, hogy Rákóczi Györggyel való ellentéte miatt a „kálvinista atyafiak” 

segítségében nem bízhat.188 

Idősebb Csáky István ifjabb Csáky Istvánhoz szóló leveleinek másik központi 

témájaként Barcsay Ákos erdélyi fejedelem és II. Rákóczi György konfliktusa szolgált. A 

tárnokmester tartott attól, hogy Rákóczi visszaszerzi a fejedelmi széket, emiatt még 1659 

augusztusában arra utasította fiát, járjon közben Szelepcsényi György kancellárnál annak 

érdekében, hogy hivatalosan neki is joga legyen felszaggatni a Rákóczi Györgynek szóló, 

illetve tőle érkező leveleket. Sérelmezte, hogy Rákóczi szabadon háborgathatja a 

magyarországi futárokat, és fiával őszintén megosztotta abbéli véleményét, hogy I. Lipót 

szándékosan tanúsított passzív magatartást Rákóczival szemben.189 Véleménye az év végére 

sem változott meg. Úgy vélte, hogy a bécsi udvar tétlensége Rákóczi sikerét, az pedig Erdély 

és a Tiszántúl pusztulását fogja maga után vonni, ezt a véleményét pedig István által az 

uralkodóval és bizalmas körével is meg kívánta osztani.190 A tárnokmestert az is aggasztotta, 

hogy bár korábban azt remélte, az udvar Rottal Jánost küldi Kassára Felső-Magyarország 

„gubernátorának”, az országgyűlésen végül új felső-magyarországi főgenerálist neveztek ki, 

akinek személye nem nyerte el tetszését. Véleménye szerint ugyanis a tisztséget elnyerő, 

Nádasdy Ferenc országbíró által támogatott Homonnai Drugeth György kinevezése Rákóczi 

György érdekeit szolgálta, és tartott tőle, hogy az új főgenerális hagyja majd Rákóczinak 

szabadon pusztítani birtokait. Ezért fia feladatául szabta, eszközölje ki Rottalnál, hogy az 

járjon közben I. Lipótnál annak érdekében, hogy az Udvari Haditanács alelnöke, Annibale 

                                                 
187 Id. Csáky István ifj. Csáky Istvánnak. Szepesvár, 1659. szeptember 27., MNL OL P 71 111. cs. Fasc. 260. 
pag. 70–73. 
188 Id. Csáky István ismeretlennek. Szepesvár, 1659. október 16. MNL OL P 71 111. cs. Fasc. 260. pag. 43–
46. 
189 Id. Csáky István ifj. Csáky Istvánnak. Szepesvár, 1659. augusztus 18. MNL OL P 71 111. cs. Fasc. 260. 
pag. 107–109. 
190 Id. Csáky István ifj. Csáky Istvánnak. Szepesvár, 1659. november 7., „ebéd után”. MNL OL P 71 111. cs. 
Fasc. 260. pag. 74–77. 



37 
 

Gonzaga utasítsa Homonnait, vele, valamint Pálffy Tamás egri püspökkel tartson jó 

kapcsolatot.191 

Barcsay Ákos és Rákóczi György küzdelmével összefüggésben idősebb Csáky István 

Kemény János érdekében is igyekezett közbejárni fia által I. Lipótnál. Ifjabb Csáky István 

1655 ősze óta már bizonyosan részt vett az erdélyi főúrral való kapcsolattartásban,192 akivel 

a sógorsági viszony is összekötötte, hiszen Kemény házastársa, Lónyay Anna a nővére volt 

a fiatal szepességi főúr feleségének, Lónyay Margitnak. 1659 decemberében édesapja 

megbízásából ifjabb Csáky Istvánnak kellett biztosítania az összeköttetést Kemény és a bécsi 

udvar között, ügyelve arra, hogy minderről ne szerezzenek tudomást a Rákóczit támogató 

személyek.193 Politikai gesztusértéke is lehetett tehát, mikor a hónap vége felé Kemény azt 

javasolta a felé jóindulatát mutató ifjú grófnak, a jövőben hagyják el egymásnak írt 

leveleikben a „ceremóniás ajánlásokat”.194 Ide kapcsolódik Rottal János ifjabb Csáky 

Istvánnak írt, 1660 januárjában kelt levele is, amely rávilágít, hogy miként működhetett a 

bécsi udvart képviselő Rottal és Wesselényi Ferenc nádor, valamint Kemény János közötti 

kapcsolattartás: „Kemény János uramnak maga magyarországi méltóságos pallatinus uram 

adott választot, az mint ez inclusivábúl kegyelmed megérté. Ha kegyelmed gondolja, hogy 

Kemény János uramnak valamiben szolgálhatník, én el nem múlatom.”195 

1660. június 7-én ifjabb Csáky István a királyi tanácsosi címet is megkapta.196 

Jelenlegi adataink szerint ekkor már másodjára járt a bécsi udvarban, január elején ugyanis 

rövid ideig ott igyekezett közbenjárni édesapjának a szomolnoki és stószi sérelme kapcsán 

az Udvari Haditanács alelnökénél, Annibale Gonzagánál – aki a néhai Csáky László 

országbíró lányának, Borbálának a férjeként egyben az ifjú gróf sógora is volt –, valamint 

Rottal Jánosnál. Bécsi forgolódása jó alkalmat jelentett mind a velük, mind az udvarban 

ekkor jelen lévő magyar tanácsosokkal való kapcsolatának meglapozására. Az ifjú Csáky 

édesapjához szóló leveléből kiderül, hogy Bécsben ő adta át édesapja levelét Nádasdy Ferenc 

országbírónak, és találkozott a „szolgálatát ajánló” Wesselényi Ferenc nádorral is, míg 

Johann Maximilian Lamberg titkos tanácsossal a segítségét felajánló Rottalon keresztül 

                                                 
191 Id. Csáky István ifj. Csáky Istvánnak. Szepesvár, 1659. október 29. MNL OL P 71 111. cs. Fasc. 260. pag. 
116–119. Homonnai Drugeth György mellett a Lippay György esztergomi érsek által támogatott Rákóczi 
László, valamint Forgách Ádám és Koháry István neve is felmerült. TOMA, 2005, 127–129. 
192 Ld. Kemény János ifj. Csáky Istvánnak. Beszterce, 1655. október 29. MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 266. XI. 
pag. 1–2. 
193 Id. Csáky István ifj. Csáky Istvánnak. Szepesvár, 1659. december 1. MNL OL P 71 111. cs. Fasc. 260. pag. 
112–115. 
194 Kemény János ifj. Csáky Istvánnak. Aranyosmeggyes, 1659. december 27. [?] MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 
266. XI. pag. 7–10. 
195 Rottal János ifj. Csáky Istvánnak. Bécs, 1660. január 13. RCSL, 2017, 1. sz. 
196 MNL OL P 71 64. cs. Fasc. 174. Nr. 2. 
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kereste a kapcsolatot. Hírt adott bátyjának, a Lippay György esztergomi érsek pártfogását 

kereső Csáky Ferencnek a bécsi jelenlétéről is: „Csáky Ferenc uram is itt vagyon, és az érsek 

uram ajtaját nemigen tágítja, mi haszonnal, az üdő mutatja meg.” Ifjabb Csáky István levele 

emellett azért is bír igen nagy forrásértékkel, mert fény derül belőle arra is, hogy csakúgy, 

mint idősebb Csáky István, ő is már ekkor érzékelte a Váradot fenyegető veszélyt, aminek 

okát a felső-magyarországi nemesek személyes áldozathozataltól való vonakodásában látta: 

„Úgy látom, a mi portánk örömest ártana az töröknek, ha magok személyének megbántódása 

nélkül lehetne. Azt sem bánnák, sőt remélik, meglévén már az békesség a kereszténység 

közt, vér nélkül megadatnék Várad.” Érdemes idézni elköszönése előtti mondatát is, amely 

rávilágít arra, hogy a tárnokmester erdélyi híreit kiemelt fontosággal kezelték: „Alig várom, 

hogy nagyságod levelét az erdélyi állapotokrúl vehessem, kit vár őfelsége és az udvar is.”197 

Január 27-én ifjabb Csáky István már Szepesből írt levelet Rottal Jánosnak,198 és annak 

szorgalmazására végül májusban kereste fel újból az udvart, minden bizonnyal a fentebb 

említett királyi tanácsosi cím elnyerésének reményével összefüggésben.199 

A gyakorlatban tehát a családi ügyeket már ifjabb Csáky István tartotta kézben, a 

döntő szó azonban ezt követően is idősebb Csáky Istváné volt. Mikor például Rottal János 

tanácsára vissza akart térni Bécsbe, édesapja akaratának megfelelően elhalasztotta útját, és 

Szepesváron maradt.200 A következő év elejére azonban újra Bécsbe szólították királyi 

tanácsosi feladatai. Mint leveléből kiderül, 1660. december 30-án, délután két óra táján 

érkezett Bécsbe, ahol Gonzaga herceggel, Rottallal és Szelepcsényi György kancellárral is 

találkozott az elkövetkező egy napban, átadva nekik idősebb Csáky István üzenetét, egyúttal 

bemutatva levelét is. Édesapjának adott tájékoztatása sokrétű. Hírt adott róla, hogy a felső-

magyarországi követeknek, köztük Bosnyáknak ugyanezen a napon lesz audienciája I. 

Lipótnál, utóbbival kapcsolatban pedig fontosnak tartotta kiemelni, hogy a következő napon 

a jezsuiták társaságában vesz részt énekes misén, majd ebéden. Beszámolt fogadtatásról, és 

biztosította róla édesapját, hogy a rábízott feladatok elvégzéséhez időben hozzá fog kezdeni. 

Sorai rávilágítanak Rottal János pártfogó szerepére is: „Engem is őfelségék és az emberek 

nagyja kedvesen fogadának, és nagyságod felöl is illendőképpen emlékeztek. Egyedül 

cancellarius uram faggatott házánál létemben, ha mi szót vehetett volna tőlem Csáky 

Ferenccel való alkuvása felől, de nem lévén, hagyott benne, könnyen feleltem én is, 

                                                 
197 Ifj. Csáky István id. Csáky Istvánnak. Bécs, 1660. január 4. MNL OL P 72 106. cs. Fasc. 652. fol. 65–66. 
198 Ifj. Csáky István Rottal Jánosnak. RCsL, 2017, 2. sz. 
199 Ld. a III. 3-as alfejezetben. 
200 Ifj. Csáky István Rottal Jánosnak. Szepes, 1660. november 29. RCSL, 2017, 7. sz. 
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nagyságod parancsolatja szerint. Nem késem üdő jártával egyéb nagyságodtúl reám bízott 

dolgokhoz is látnom, kihez az magyar tanácsnak végéig és érsek uram ittlétéig Rottel uram 

tetszése szerint is elkezdenem nem tanácsos.” Leveléből az is kiderül, hogy az ifjú Csáky 

István iránt jóindulatot tanúsító Wesselényi Ferenc nádor ekkor még nem érkezett meg az 

udvarhoz, mivel cselédje „rongyos” volt. Ilyen problémák az ifjú grófot vélhetőleg nem 

terhelték, a konyhával és az istállóval ugyanakkor nem volt maradéktalanul elégedett: „Az 

konyha és istálló kellene, ha jobb volna, noha meglehet az is, de az szakács minden 

alkalmatossággal vagyon, mint egészen az udvarház is, kin valóban meglátszik, hogy 

költséges épület.”201 

1661 januárjának közepén királyi tanácsosként – egyúttal édesapja képviseletében – 

ő maga is jelen volt Bécsben azon a tanácskozáson, amelyre Johann Ferdinand von Portia 

főudvarmester hívta össze a magyar főméltóság-viselőket.202 A magyar tanácsosok ekkor 

adták elő alaposan kidolgozott véleményüket (Opinio), amely I. Lipótnak a törökökök elleni 

háborút elvető, pusztán a védelem megerősítésére szorítkozó propozíciójával szemben 

felvázolta a nemzetközi szövetség megszervezésének a módját és a támadó háború 

haditervét.203 Ifjabb Csáky István természetesen ekkor is folyamatos összeköttetésben 

édesapjával, akitől a Dessewffy család egyik tagjának szervitora két levelet is hozott, majd 

az ifjú maga is rajta keresztül adott hírt a tanácskozáson történtekről: „Maholnap az 

tanácsnak is vége lészen, kire hívató őfelsége parancsolatját helyben adták meg, kiben való 

minden scriptumokat, ha szerit tehetem, pariáltatván Dessewffy uramnak embere által 

megküldöm nagyságodnak.”204 Az ifjabb Csáky ezt követően nagyjából még fél hónapig 

tartózkodott az udvarnál, tevékenységének eredényéről Rottal János idősebb Csáky István 

tárnokmesterhez szóló levelében így számolt be: „Ifjú gróf Csáky István uram őkegyelme 

valóban fáradott, mind őfelségéníl, mind pedig más helyekben, úgy annyira, hogy 

kegyelmed az őkegyelme itt fenn való lítível és fáradságával contentus lehet.”205 

                                                 
201 Ifj. Csáky István id. Csáky Istvánnak. Bécs, 1660. december 31. MNL OL P 72 106. cs. Fasc. 652. fol. 67–
68. 
202 I. Lipót hivatalos meghívója: Bécs, 1660. december 7. MNL OL P 72 107. cs. Fasc. 652. E. pag. 25–26. 
203 A magyar tanácsosok által megfogalmazott Opinioról: R. VÁRKONYI, 2010b, 285–289. PERJÉS, 2002, 359–
361. 
204 Mindemellett érdemes kiemelni, hogy a levél szerint a tárnokmesternek szolgálatot ajánló Wesselényi nádor 
előbbitől egy fekete „gyermek lovat” várt éppen, ami politikai együttműködésüknek is egyik jele lehet. Ifj. 
Csáky István id. Csáky Istvánnak. Bécs, 1661. január 15. MNL OL P 71 111. cs. Fasc. 260. pag. 241–242. 
205 Rottal János id. Csáky Istvánnak. Bécs, 1661. január 31. MNL OL P 72 106. cs. Fasc. 652. fol. 561–562. 
Hasonló véleményt fogalmazott meg február közepe táján is az akkor már valószínűleg Szepesvárra visszatért 
ijabb Csákyról: „Úgy remínylem, hogy eddig öcsém gróf Csáky István uram elérkezett az kegyelmed 
szolgálatjára. Itt bizony valóban szorgalmatosan forgatta az kegyelemed dolgait, és úgy remínylem, hogy 
contentus kegyelmed az őkegyelme fáradságával.” Rottal János id. Csáky Istvánnak. Bécs, 1661. február 13. 
MNL OL P 72 106. cs. Fasc. 652. fol. 556–557. 
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Mindeközben Erdélyben újabb hatalmi átrendeződés következett be. Kemény János 

még 1660. november 20-án manifesztumot intézett az erdélyi rendekhez, amelyben tudatta, 

hogy harcba száll a törökök támogatását bíró Barcsay Ákos fejedelemmel,206 győzelmét 

követően pedig 1661. január 1-én a szászrégeni országgyűlés fejedelemmé választotta. 

Kemény ekkor megtartott beszéde már előre jelezte a néhány hónappal később bekövetkezett 

eseményeket.207 1661. április 23-án a besztercei országgyűlésen felmondta a török 

protektorátust, majd Bánffy Dénest elküldte Bécsbe, hogy eszközölje ki az Erdélyi 

Fejedelemség és a Habsburg császár közötti szövetség megkötését.208 Bár 1661 júliusában 

Raimondo Montecuccoli parancsot kapott, hogy induljon Erdélybe, meghagyták neki, hogy 

amennyiben Ali pasa új fejedelmet választ, ne szálljon harcba a fejedelem mellett. Miután 

pedig szeptember 14-én a pasa megválasztatta Apafi Mihályt erdélyi fejdelemnek, 

Montecuccoli Kolozsvárott őrséget hagyva visszavonult, a politikai helyzetet rosszul 

felmérő, magára maradt Kemény János pedig 1662. január 23-án odaveszett a nagyszőlősi 

csatatéren.209 

Kemény János hét nappal a török protektorátus felmondását követően válaszolt 

Besztercéről ifjabb Csáky István április 17-én kelt levelére – a fejedelem levele az aktuális 

politikai helyzetet illetően érdemi információt nem tartalmaz210 –, és fennmaradt idősebb 

Csáky István április 25-én, Szepesvárról írt levelének fogalmazványa is, amelyből kiderül, 

hogy Kemény a tárnokmesteren keresztül továbbította leveleit követének, Bánffy 

Dénesnek.211 A két Csáky tehát a kezdetekben igyekezett segíteni az erdélyi fejedelmet, és 

ifjabb Csáky István ekkoriban, 1661 júniusában kapta meg szatmári főkapitányi 

kinevezését.212 Barcsay Ákos megöletésének híre – amelyért a korabeli híresztelések szerint 

Kemény János volt a felelős – azonban elidegenítette a fejedelemtől az idősebb Csákyt, így 

nem csoda, hogy halálhírét véve az megírta Rhédey Ferencnek: „Barcsai uram bús haláláért 

áldozat kellett. Isten keze volt rajta.”213 Kemény János azonban még 1662 januárjának elején 

                                                 
206 Kemény János manifesztuma az erdélyi rendekhez. [Aranyosmeggyes], 1660. november 20. V. WINDISCH, 
1980, 336–339. 
207 Kemény János beszéde a szászrégeni országgyűlésen. 1661. január 1. V. WINDISCH, 1980, 340–341. 
208 Kemény János követi utasítása Bánffy Dénes részére. S. l., 1661. április. V. WINDISCH, 1980, 342–347. R. 
VÁRKONYI, 2010b, 289–290. 
209 R. VÁRKONYI, 2010b, 290–291. 
210 Kemény János ifj. Csáky Istvánnak. Beszterce, 1661. április 30. MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 266. XI. pag. 
31–33. 
211 Id. Csáky István Kemény Jánosnak. MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 266. XI. pag. 34–35. (fogalmazvány) 
212 Vö. IV. 1-es alfejezetben. 
213 DEÁK, 1883, 203–204. 
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is összeköttetésben állt a két Csákyval,214 igaz, 1661 decemberének elején Apafi Mihály is 

kérte a tárnokmester együttműködését. 215 R. Várkonyi Ágnes e levél kapcsán 

valószínűsítette, hogy az új fejedelem ekkor valójában már ifjabb Csáky Istvánnal építette a 

kapcsolatot.216 

Mindemellett az is meg kell jegyezni, hogy az erdélyi hatalmi viszonyok 

konszolidálódásával az ún. Kemény-párt egyes tagjai, Kemény Simon, Kornis Gáspár és 

Bethlen Farkas a néhai Kemény Jánoshoz fűződő viszonyára is alapozva keresték 1663 első 

felében az akkor már beiktatott szatmári főkapitányként tevékenykedő Csáky István 

pártfogását Apafival szemben.217 Ebben természetesen legalább ennyire fontos lehetett a 

fejedelem özvegyének, Lónyay Annának a személye is, aki Csáky feleségének a nővére volt. 

A disszertáció szempontjából mintegy „mellékszálként” egy kivételtől eltekintve az említett 

személyek mindegyikével megmaradt a kapcsolat. Mostohaanyja, Mindszenti Krisztina 

mellett így Lónyay Anna és Kemény Simon is fontos informális erdélyi kapcsolatot jelentett 

számára szatmári főkapitánysága idején, míg Kornis Gáspárral a jelek szerint a következő 

évtizedben, 1675-től fűződött szorosabbra politikai viszonya, miután Kornis feleségül vette 

lányát, Csáky Máriát.218 Ellenben a Bethlen Farkassal való kapcsolattartásnak 1663 nyarát 

követően szinte egyáltalán nincs nyoma. Édesanyja, Kemény Kata ugyan meghívta Csákyt 

Bethlen Farkas menyegzői lakodalmára, ő azonban válaszában jelezte, bár szívesen menne, 

akkoriban Zichy Pál Apátiban lévő menyegzői lakodalmára hivatalos.219 

A família történetében és ifjabb Csáky István életében idősebb Csáky István 

tárnokmester halála új fejezetet nyitott. Bár az öreg tárnokmester politikai örökösének 

középső fiát, Istvánt tekintette, a szepesi főispánságot Csáky Ferenc kapta meg, aki később 

felső-magyarországi főgenerálisként öccse katonai felettesévé vált, ezzel időlegesen átvéve 

                                                 
214 Mindez Kemény leveléből derül ki: Kemény János id. Csáky Istvánnak. Újfalu, 1662. január 6. MNL OL P 
71 114. cs. Fasc. 262. I. pag. 143–144. Ld. még Kemény János még előző évben, 1661. október 2-án kelt 
levelét, amelyben a Bécsbe Kászoni Márton által megküldött beadványa kapcsán kérte Csáky István 
tárnokmestert, hogy segítse ügyét. MNL OL P 507 Lev. Ser. A. V. 13. d. Nr. 525. fol. 506–507. 
215 Apafi Mihály id. Csáky Istvánnak. Szeben, 1661. december 2. Közli: DEÁK, 1883, 204–205. 
216 R. VÁRKONYI, 1996, 302. 
217 A levelekben ez konkrétan nem kerül kimondásra, ám az erdélyi politikai szituáció egyértelművé teszi. 
Kemény Simon 1663. január 15-én, Aranyosmeggyesen kelt, Kornis Gáspár által személyesen átadott 
levelében köszöntötte Csákyt. Bethlen Farkas június 30-án Búnról írt neki levelet, utalva a „változó világra”. 
A két levelet sorrendben ld.: MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 266. XII. pag. 12–13., 221–223. A Kemény-pártról 
bővebben Teleki Mihály szerepe kapcsán: TRÓCSÁNYI, 1972, 28–35., 38. 
218 Mindszenti Krisztina és Lónyay Anna neve többször feltűnik Rottal Jánosnak írt leveleiben. Kemény Simon 
informális szerepére ld. például: Csáky István Rottal Jánosnak. Szatmár, 1667. szeptember 17. RCSL, 2017, 
159. sz. Kornis Gáspár Csákyval való együttműködésére a VI. 2-es alfejezetben térek majd ki. 
219 Csáky István Kemény Katának. Namény, 1667. február 7. ANR Cluj Nr. 328., Fond familial Bethlen din 
Criș Nr. 16. Köszönöm Balogh Zsuzsannának, hogy felhívta a figyelmemet a forrásra és megosztotta velem a 
másolatot. 
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a „családfői” szerepet. Édesapjuk halála bizonyosan Istvánt rázta meg jobban. Elmélyült 

kapcsolatuk minőségét igen jól fejezik ki Pálffy Tamás egri püspök vigasztaló sorai: 

„Tudom, hogy mivel mind ő kegyelmedet, mind kegyelmed űtet szíve szerint, és fölötte igen 

szerette, aziránt való kegyelmed bánatja is nem alábbvaló a szeretetnél. De másfelé azt is 

tudván, hogy a kegyelmed Istenéhez való buzgó szereteti atyai szeretetét is fölül haladja, 

megösmérvén kegyelmed ő szent fölsége akaratjának lenni, hogy a szegény urat ez árnyék 

hamis világbúl boldogabb életre kiszóllettatott [!], nem kétlem, maga akaratját is a 

mennyeihez alkalmaztatni fogja, s bánatjának is mértéket künnyebben föltalálja.”220 

 

II. Házasságai és birtokügyei 

II. 1. Csáky István három házassága 

 

A 17. században a házasságok általában nem két fél szerelmén alapuló döntésének az 

eredményeképpen, hanem a családi érdeknek megfelelően köttetettek meg. Különösen igaz 

volt ez a főúri és nemesi házasságok esetében, hiszen egy jól sikerült választás akár rövid 

távon is társadalmi rangemelkedést, politikai és gazdasági térnyerést jelenthetett az adott 

família számára, mint történt az.a Rákócziak vagy az Esterházyak esetében is. A Csákyak 

számára a tét elsősorban felső-magyarországi súlyuk megőrzése és növelése, valamint az 

erdélyi – és nem mellesleg a még feltáratlan lengyel – kapcsolatrendszerük ápolása, egyúttal 

megerősítése volt. Ezáltal ugyanakkor kellő súllyal bírtak ahhoz is, hogy a bécsi udvarban 

is számoljanak a család tagjaival, amit utóbbiak természetesen igyekeztek a maguk előnyére 

fordítani. 

Mindemelett azonban hangsúlyozni kell, Csáky István mint magánember számára is 

természetesen meghatározó jelentőségű volt a midnennapokban a szerető férjként, 

házastársként, apaként betöltött szerep. A kor viszonyai között magas életkort megélő gróf 

háromszor is megnősült, és feleségei nagyszámú gyermekkel örvendeztették meg. Horn 

Ildikó kutatásaiból lehet tudni, hogy első feleségét, az utód nélkül elhunyt Telegdi István 

özvegyét, Lónyay Margitot – Lónyay Zsigmond és Varkoch Margit lányát221 –  Csáky Anna 

Franciska pozsonyi klarissza apáca ajánlotta az ifjú gróf számára. A döntés joga ekkor még 

                                                 
220 Pálffy Tamás Csáky Istvánnak. Jászó, 1662. november 15. MOL P 71 123. cs. Fasc. 266. V. pag. 49–51. 
Csákynak Philipp Miller SJ császári gyóntató is vigaszlevelet küldött: Bécs, 1662. november 21. Uo. pag. 123–
124. 
221 Lónyay Zsigmond és Varkoch Margit házasságából származott mindhárom lány, Lónyay Zsuzsanna, Anna 
és Margit is. Mindez Lónyay Zsigmond idősebb Csáky Istvánnal megkötött aranyosmeggyesi szerződésének 
keltezetlen, korabeli másodpéldányából derül ki egyértelműen: MNL OL P 72. 65. cs. Fasc. 432. pag. 51–57. 
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idősebb Csáky Istváné volt, erre utal legalábbis a családi Zöld könyvben olvasható 

bejegyzése – „az én akaratombúl” –, amelyből az is kiderül, hogy a lakodalomra 1654. január 

6-án, a bélteki kastélyban – minden bizonnyal egy kisebb nemesi kúriában – került sor.222 

Lónyay Margit édesapja, a református hitű Lónyay Zsigmond († 1653) beregi és krasznai 

főispán kora politikai és felekezeti életében egyaránt fontos szerepet töltött be. 1641–1642 

folyamán a beregi, ugocsai, szatmári és szabolcsi református nemesek az ő ösztönzésére 

léptek fel kívánságokkal annak érdekében, hogy megnyílhasson az út számukra a református 

egyházkormányzatban való részvételre,223 1644–1645-ben pedig ő állt annak az erdélyi 

küldöttségnek az élén, amelynek I. Rákóczi György fejedelem megbízásából a nagyszombati 

béketanácskozáson tárgyalásokat kellett folytatnia az Esterházy Miklós nádor vezette királyi 

megbízottakkal.224  A Kemény János Önéletírásában olvasható sorok szerint Lónyay 

korábban idősebb Csáky Istvánnal is bizalmas viszonyban állt annak pályafutása korai, 

erdélyi szakaszában: „Én azért Namínyben Lónyay Zsigmondnál tanálám Csákit, az holott 

megmondám az választ az munkácsi dologból, mely néki nem vala kedves. Minthogy pedig 

Lónyay igen addictus vala Csákihoz, igen éltette tanácsával, mert ő is azt az részét, mely 

volt volna Aranyasmeggyesen és jószágában, néki adta vala, melyre Lónyaynak igen nagy 

szüksége vala.”225 Kemény elmondása szerint tehát idősebb Csáky István többek között 

azzal kötelezhette le Lónyayt valamikor 1630 folyamán, hogy átadta neki részbirtokát, amely 

a Báthoryaktól, konkrétan édesanyjától, Báthory Katalintól Lónyayra maradt 

Aranyosmeggyesen volt található.226 

 Lónyay Margit – aki talán már a Telegdi Istvánnal való frigyre lépésekor katolizált 

– és Csáky István házassága minden bizonnyal a Csákyak Bereg, Szatmár és Bihar 

vármegyében való terjeszkedését szolgálta. 1648. december 7-én kelt végrendeletében 

Lónyay Zsigmond Zsuzsanna és Anna nevű lánya között osztotta föl fele-fele arányban a 

Szatmár várához közel fekvő aranyosmeggyesi várat és tartozékait, míg több más birtok – 

mint például a Szabolcs vármegyei Nyírfejértó udvarháza jószágaival és Nyíregyháza227 – 

                                                 
222 CSÁKY OKLEVÉLTÁR, II, 612. 
223 ZOVÁNYI, I, 2004, 223. 
224 Lónyay Zsigmond szerepéről a nagyszombati béketanácskozáson bővebben: ZSILINSZKY, 1886. 
225 V. WINDISCH, 1980, 124. 
226 Báthory András 1626-ban fiú utód nélkül halt meg, ennek következtében szállt Aranyosmeggyes 1630-ban 
Lónyay Zsigmondra. BOROVSZKY, 1908, 36. Édesanyja, Lónyay István özvegye, Báthory Katalin már 1625-
ben ráhagyta Aranyosmeggyest és tartozékait: ANR Cluj Fond familial Wesselényi din Jibou Nr. 295./Nr. 9. 
(1774. február 22-én kelt hiteles másolat). 
227 Nyírfejértót és Nyíregyházát Csáky István birtokaiként tünteti fel az a Thököly Imre felső-magyarországi 
fejedelemsége idején készült, 1683 áprilisában készített összeírás, amely mások mellett felsorolja Csáky 
Istvánnak, valamint lányának, Erdődy Sándor feleségének, Csáky Krisztinának a Szabolcs, Szatmár és Bereg 
vármegyében konfiskált jószágait: MNL OL E 156 UC 6:75/b. 
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mellett a Bihar vármegyei Telegd várát Margitra hagyta.228 Zsuzsanna halálát követően 

aranyosmeggyesi részét nem férje, Bocskai István zempléni főispán, hanem két lánytestvére 

örökölte, akik 1656 decemberében osztályra lépve két egyenlő részre osztották 

örökségüket,229 majd 1667 áprilisában elcserélték birtokrészeiket.230 A felsoroltak mellett 

így került később Aranyosmeggyes várának egynegyed része is ifjabb Csáky István 

kezére.231 Az örökség persze pereknek a tárgyaként is szolgált a későbbiekben. Bizonyos 

Lónyay-jószágok miatt az 1660–1670-es években jogvitában állt Lónyay Gáborral,232 a 

Bereg vármegyei Szentmiklós és a tokaji Lónyay-örökség kapcsán pedig ő és Homonnai 

Drugeth György özvegye, Esterházy Mária is szembekerült Nádasdy Ferenc 

országbíróval.233 

Idősebb Csáky István a Lónyay testvérek aranyosmeggyesi osztályának esetében is 

igyekezett irányító szerepet játszani középső fia érdekében. A tárnokmester 1656 májusának 

végén megírta fiának, hogy idejében tudósítsa a fejleményekről, óva intve attól, hogy 

Lónyay Zsuzsanna temetéséig Bocskai Istvánnál érdeklődjön az örökség ügyében, valamint 

azt is tanácsosabbnak látta, ha Lónyay Annával is – aki ekkor Wesselényi Istvánnak, Közép-

Szolnok vármegye főispánjának a felesége volt – csak levelezés által tartja a kapcsolatot az 

ügyben.234 Azt pedig kifejezetten megtiltotta fiának, hogy Lónyay Anna javaslatának 

megfelelően Aranyosmeggyesre költözzön – különösen felesége nélkül, mivel, mint 

fogalmazott, ő általa volt jussa –, amelynek akkor még a „kapujával sem bírt”, és javasolta, 

                                                 
228 LZSV, 1875, 1004., 1019. 
229 Szatmár, 1656. december 14. MNL OL P 72 65. cs. Fasc. 434. Nr. 14. 
230 Aranyosmeggyes, 1667. április 24. MNL OL P 451 3. cs. 4. t. fol. 5/A–7. (Károlyban, 1813. december 15-
én kelt hiteles másolat) 
231 Lónyay Margit halálát követően aranyosmeggyesi negyedrészét már Csáky István kezénél lévőként említi: 
ÖStA AVA FHKA HFU Kt. 534. 1671. július 28. [régi. r. Nr. 233.] fol. 356–366. 
232 Erre vonatkozóan ld. például Csáky István Rottal Jánosnak szóló leveleit az 1668–1669 közötti időszakból: 
RCSL, 2017, 189., 242., 257. sz. Ld. még Csáky Istvánnak az 1669 tavaszán lezajló eperjesi gyűlésre készített 
emlékiratának korabeli másolatát, amelyben Lónyay Gábor vádjaira válaszul kifejti, hogy a Lónyay-jószágot 
törvény szerint kapta kézhez. MNL OL P 72. 65. cs. Fasc. 431. pag. 63–64. Csáky még 1676 júniusában is 
panasszal fordult a Szepesi Kamarához amiatt, hogy Lónyay Gábor megsértette a Bereg vármegye 1666. május 
11-én kelt bizonyságlevelében foglaltakat. A bizonyságlevél mellékelt másolatából kiderül, hogy Lónyay 
korábban szerződésben mondott le Csáky felesége, Lónyay Margit, valamint Kemény János özvegye, Lónyay 
Anna javára a Mátyus nevű faluban található két úrbéri telekről. Csáky István a Szepesi Kamarának. Szepes, 
1676. június 14. MNL OL E 254 72. cs. Nr. 70. 
233 A szentmiklósi ügyet több alkalommal is érintette Csáky Rottal Jánosnak írt leveleiben. 1667 márciusában 
például attól tartott, hogy a besztercebányai törvénynapon, ahová Homonnai Drugeth György özvegyét, 
Esterházy Máriát is várták (ld. RCSL, 2017, 89. sz.), Nádasdy Ferenc országbíró fog előnyösebb helyzetbe 
kerülni. Csáky István Rottal Jánosnak. Besztercebánya, 1667. március 8. RCSL, 2017, 90. A tokaji ügy alapja 
az volt, hogy Esterházy Miklós nádor az általa gyámi jogon elfoglalt házat Lónyay Zsigmond beregi főispánnak 
és örököseinek adta, később ezt az Esterházayak visszakövetelték. Ld. 1659. évi 114. törvénycikk. CJH, 1657–
1740, 198–199. Nádasdy Ferenc országbíró maga is követeléssel lépett fel a Lónyay család tokaji házát és 
szőlőit illetőleg: RCSL, 2017, 4. sz. 
234 Id. Csáky István ifj. Csáky Istvánnak. Szepesvár, 1656. május 30. MNL OL P 71 111. cs. Fasc. 260. pag. 
1–4. 
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hogy a súlyos beteg Lónyay Margit egészségi állapotára hivatkozva utasítsa vissza a 

felajánlást. Mindazonáltal azt is egyértelművé tette, hogy Lónyay Margit egyetértésére is 

szükség van az osztállyal kapcsolatos terveiket illetőleg.235 Ifjabb Csáky István vélhetőleg a 

költözés mellett érvelhetett, édesapja ugyanis fél hónap múlva újból megírta helytelenítő 

véleményét: „Wesselényiné asszonyom jó maga ajánlását, hogy Meggyesre hí benneteket 

lakni, felette igen dícsírem magáért, de te éretted oly veszedelmesnek tartom testiképpen 

szólván, mint akinek lelke holta után elkárhozik.”236 

A korban szokásos védekezés nélküli házasélet rendszerint bő gyermekáldáshoz 

vezetett, ezért a feleségek életének egyik központi szervezőeleme a terhesség, szülés és a 

gyermekekkel kapcsolatos teendők voltak. Így volt ez az összesen kilenc gyermeket világra 

hozó Lónyay Margit esetében is,237 aki a töredékesen fennmaradt adatok tanúbizonysága 

szerint a kor magyarországi viszonyainak és elvárásainak megfelelően férje távollétében 

ellátta a birtokigazgatással és gazdálkodással kapcsolatos feladatokat is, emellett a politikai 

információs hálózatnak is részese volt.238 1663 novemberében például Szatmárról 

továbbította Szepesvárra a férjének szóló leveleket mellékleteikkel együtt. A négy levélből 

három a nádoré volt, amelyek közül a nagyobbikat felnyitotta, míg a valamelyik Berthótytól 

érkező levelet el is olvasta, mivel tudni akarta, mi van benne.239 Egy évvel korábban 

útközben, az Ung vármegyei Zalacskán kapta kézhez a Csáky István után hozott leveleket – 

köztük a szatmári német katonaság parancsnokának, Wolfgang Friedrich Cobbnak, valamint 

Csáky akkori szatmári vicekapitányának, Kökényesdy Györgynek a levelét –, amelyeket 

még onnan férje után küldött.240 A jelek szerint férjéhez hasonlóan ő is jó kapcsolatot 

ápolhatott a Titkos Tanácsban a magyarországi ügyek szakértőjének tekintett Rottal 

Jánossal, aki neki szóló levelében szatmári táncukról is megemlékezett,241 és 1666 júliusának 

                                                 
235 Id. Csáky István ifj. Csáky Istvánnak. Szepesvár, 1656. július 18. MNL OL P 71 111. cs. Fasc. 260. pag. 
26–29. 
236 Id. Csáky István ifj. Csáky Istvánnak. Szepesvár, 1656. augusztus 4. MNL OL P 71 111. cs. Fasc. 260. pag. 
20–23. 
237 A születések sorrendjében: Krisztina (Szepesvár alatt, 1654. november 4.), Zsuzsanna (Béltek, 1656. 
szeptember 29.), Ilona (Szepesvár, 1658. június 23.), Mária (Szepesvár, 1660. október 2.), Éva (Szepesvár, 
1662. január 3.), Anna (1664. április 26.), Zsigmond (Aranyosmeggyes, 1665. szeptember 20.), Borbála (1667. 
június 18.), István (Szepes, 1669. április 23.). CSÁKY OKLEVÉLTÁR, II, 612–614. 
238 Az arisztokrata nők közéleti szerepéről a kora újkori Magyarországon, számos példával élve:  VÁRKONYI, 
2007, 123–137. 
239 Lónyay Margit Csáky Istvánnak. Szatmár, 1663. november 9. MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 266. III. pag. 
1–2. 
240 Lónyay Margit Csáky Istvánnak. Szatmár, 1662. november 13. MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 266. III. pag. 
11–14. 
241 „Úgy értem, kegyelmed az méltóságos fejedelemasszony (Lónyay Anna – B. M. J.) kívánságára az 
lakodalomra ment, énnekem gyakorta jött eszembe az szakmári járásunk az táncosok között”. Rottal János 
Lónyay Margitnak. Bécs, 1666. március 1. MNL OL P 71 113. cs. Fasc. 261. VII. pag. 173–174. 
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végén férje mellett őt, valamint lányait is Bécsbe várta I. Lipót menyasszonyának, Margit 

Teréziának a városba érkezése alkalmából.242 Rottal leveleiből emellett az is kiderül, hogy a 

Csákytól kért szarvasmarhák beszerzésében Lónyay Margit is fáradozott.243 

 Lónyay Margit 1670. július 27-én, reggel 7 és 8 óra között, „terhétől meg nem 

válhatása” miatt, tehát halva született gyermekével együtt elhunyt.244 Talán szerepet 

játszhattak ebben a korábbi hónapok megpróbáltatásai, izgalmai, hiszen Csáky Istvánnak a 

kelet-magyarországi felkelők egyik központjáról, Aranyosmeggyesről háborús körülmények 

között kellett átszállítania várandós feleségét a biztonságosabb Szepesvárra.245 Lónyay 

Margit temetésének időpontját férje szeptember elsejére tűzte ki, testét a szepesi 

társaskáptalan székhelyeként működő szepeshelyi Szent Márton templomban helyezték örök 

nyugalomra.246 

A gyászév leteltét követően, 1671. november 14-én Csáky István feleségül vette 

briberi Melith György és Becsky Zsuzsanna lányát, Melith Klárát, aki összesen nyolc 

gyermeket szült férjének.247 A házaspárt a kassai jezsuita rektor, Lanczmár Márton adta 

össze, és még ezen a napon lezajlott a Csegődön tartott lakodalom is.248 A házasság mögött 

meghúzódó gazdasági érdek világosnak látszik. Csákyt a tekintélyes hozomány mellett249 a 

Melith Klára által zálogban bírt, Szatmárban fekvő Zólyomi javak is vonzhatták.250 A 

feleségnek ugyanakkor nyilvánvalóan támaszra volt szüksége. Melith Klára még 1667 

áprilisában, az erdélyi trónkövetelő Zólyomi Miklós házastársakánt érkezett Szatmárra. 

Miután ugyanis Zólyomi kiszökött Váradra,251 a magára maradt feleség az előző szatmári 

vicekapitány, Kökényesdy György közvetítésével a Csáky házaspárnál keresett oltalmat,252 

mégpedig férje tudtával, aki a vele mindkét oldalról atyafiságban lévő Csáky István 

                                                 
242 Rottal János Csáky Istvánnak. Bécs, 1666. július 26. RCSL, 2017, 67. sz. 
243 Rottal János két levele Csáky Istvánnak. Beřkovice, 1666. szeptember 4. és Bécs, 1666. október 7.  RCSL, 
2017, 71., 75. sz. 
244 CSÁKY OKLEVÉLTÁR, II, 614. 
245 Erre a VI. 1-es alfejezetben kitérek. 
246 Csáky István Csáky Ferencnek. Szepes, 1670. augusztus 17. MNL OL P 72 78. cs. Fasc. 526. pag. 93–94. 
247 Közülük a Györgynek keresztelt gyermek halva született 1675. július 2-án, Szepesváron. A többiek 
születésük sorrendjében: Imre (1672. október 28.), Klára és ikertestvére, a kisdedként elhunyt György (1673. 
október 22.), Tamás (1675. január 29.), Mihály (1676. október 29.), György (1677. október 27.), László (1678. 
szeptember 26.). CSÁKY OKLEVÉLTÁR, II, 615–616. 
248 CSÁKY OKLEVÉLTÁR, II, 614–615. 
249 Ld. MÁLNÁSI, 1933, 31. 
250 Ezeket a birtokokat egy 1714. június 17-én kelt, Erős Gábor provizor által készített összeírás sorolja fel: 
Szinérváralja, Mezőújváros, Raksza, Felsőfalu, Újfalu, Bikszád, Terep, Bujánháza, Túrvékonya, Tartóc, 
Komorzán, Lekence, Sebespatak, Sikárló. MNL OL E 156 UC 31:89. 
251 Csáky erről március legvégén, levelének utószavában értesíti Rottal Jánost. Tokaj, 1667. március 31. RCSL, 
2017, 94. sz. 
252 Melith Klára először Kökényesdy szatmári házához érkezett meg: Zólyomi Miklós Kökényesdy Györgynek. 
Temesvár, 1667. április 7. MNL OL P 507 Ser. A. V. Nr. 519. fol. 478v. 
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jóindulatát és közbenjárását kérte annak érdekében, hogy a szatmári magyar és német 

katonaság ne tegyen kárt ottani jószágában.253 Csákynak a Rottal Jánost Melith Klára 

beköltözéséről tudósító leveléből lehet tudni, hogy Melith közeli rokonságban állt Lónyay 

Margittal,254 ami később akadályául szolgálhatott volna a házasságnak.255 Amellett tehát, 

hogy Melith Klárának el kellett válnia Zólyomitól annak távollétében, az atyafiság okán 

fennálló házassági akadály alóli felmentés (dispensatio) megszerzésére is szükség volt. A 

házasságkötés e két akadályának elgördítésére vonatkozó források még nem kerültek elő. Az 

eseményről több mint egy évvel később értesülő Zólyomi mindenesetre igen nagy haragra 

gerjedt, és Kökényesdy Györgynek írt levelében azzal fenyegetőzött, hogy az őt „júdásul 

eláruló nemes asszonykáját” és a Csákyt a janicsárokkal fogja felkerestetni.256 

 Míg az nem egyértelmű, hogy a Melithek a 16. század végén melyik felekezethez 

tartoztak, a 17. század elején már bizonyosan a Tiszántúlon birtokos katolikus nemesség 

sorait gyarapították, az 1630–1631-ben bécsi tanulmányokat is folytató Melith György és 

Péter a kelet-magyarországi katolicizmus jelentős támogatói voltak.257 Málnási Ödön szerint 

Melith Klára a család egy protestánssá lett ágából származott, amely állítása csak akkor állja 

meg a helyét, ha édesapja nem azonos az előbb említett katolikus Melith Györggyel.258 

Ellenkező esetben minden bizonnyal a Zólyomi Miklóssal megkötött házassága idején 

válthatott felekezet. Protestáns hite a házasság megkötésekor nem jelentett akadályt, hiszen 

csak több mint másfél évvel később katolizált. Csáky István feljegyzése szerint 1673. 

augusztus 15-én Szepesváron, a már említett Lanczmár SJ-nél gyónt és áldozott meg 

először.259 

A politika és a hadügyek iránti érdeklődés Melith Klára esetében sem hiányozhatott, 

erre utal legalábbis a felső-magyarországi főgenerálisi tisztséget 1681 decemberében 

elnyerő férje 1682 januárjának végén, Bécsben kelt két levele. Január 24-én a feleségének 

Csáky arról számolt be, hogy éppen az Udvari Kamarával tárgyal Szomolnok ügyében, 

                                                 
253 Zólyomi Miklós keltezetlen, valamint Temesváron, 1667. április 7-én kelt levele Csáky Istvánnak (előbbire 
rávezetve Csáky Szatmáron, 1667. április 2-án kelt, saját kezű válaszfogalmazványa).  MNL OL P 507 Ser. A. 
V. Nr. 519. 476–477., 478r–v. 
254 Szatmár, 1667. április 6. RCSL, 2017, 98. sz. Melith Klára lett az 1667. június 18-án, Szatmáron világra 
jövő Csáky Borbálának a keresztanyja. CSÁKY OKLEVÉLTÁR, II, 613. 
255 Érdemes megjegyezni, hogy Csáky István első mostohaanyjának, Perényi Máriának Melith Zsuzsanna volt 
az édesanyja, míg Csáky unokatestvére – a lévai ágat megalapító néhai Csáky László országbíró fia –, Csáky 
Péter komáromi főispán Melith Máriát vette feleségül. MÁLNÁSI, 1933, 31.  
256 Zólyomi Miklós Kökényesdy Györgynek. 1673. január 20., Konstantinápoly. TMÁO, V, 157–158. 
257 A Melith-fiúk bécsi tanulmányairól, röviden felvázolva a család történetét: FAZEKAS, 2002, 139–158. A 
famíliára vonatkozóan adatokkal szolgál még: LUKCSICS, 1930. 97–98. 
258 MÁLNÁSI, 1933, 31. Sajnos a rendelkezésre álló genealógiai táblákban nem találtam perdöntő adatot. 
259 CSÁKY OKLEVÉLTÁR, II, 615. 
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jóváhagyva Melith Klárának a borok eladása felől tett javaslatát. Három nappal később rövid 

katonai-politikai helyzetelemzést adott felesége számára a végvidéki állapotok, 

vicegenerálisa, Barkóczy Ferenc kinevezése, valamint Erdély és Thököly Imre kapcsán.260 

1682 júniusában Karl Strassoldo az akkor talán Bécsben vagy környékén lévő Csáky helyett 

feleségével levelezett a Szepesvárba elszállásolandó császári őrség ügyében.261 

Mindemellett az 1680. május 23–24-én Richnóban férjével és gyermekeivel együtt kis híján 

kuruc kézre kerülő Melith Klára is azon asszonyok közé tartozott, akik szükség esetén 

képesek voltak férfias helytállásról tanúbizonyságot tenni.262 Mikor a kurucok 1683. 

szeptember 15. és november 11. között sikertelenül megostromolták várat, a törökök által 

ostromlott Bécs védelméből részt vállaló, emiatt még távollévő Csáky helyett felesége és 

gyermekei, valamint katonái verték vissza a rohamokat.263 

 Melith Klára valamikor 1684 novemberében hunyt el,264 temetési beszédét Rényes 

István SJ kassai hitszónok és vicerektor tartotta.265 Férje, vélhetőleg végakaratának 

megfelelően, nem a szepesi káptalanban – ahova első felesége, Lónyay Margit is került –, 

hanem halva született lányával együtt a szepesváraljai minorita templomban helyezte végső 

nyugalomra.266 

 Csáky István már országbíróként vette feleségül felső-magyarországi 

vicegenerálisának, szalai Barkóczy Ferencnek a lányát, a házasságba jelentős hozománnyal 

érkező Barkóczy Máriát.267 A házaspárt Fenessy György egri püspök eskette meg 1689. 

augusztus 3-án, Kassán.268 Bár az országbíró ekkor már ötvennégy éves volt, 1691 májusa 

és 1698 decembere között ebből a házasságából is származott egy név szerint nem ismert, 

halva született, valamint egy lány- és négy fiúgyermeke.269 

                                                 
260 Csáky István két levele Melith Klárának. Bécs, 1682. január 24. és 27. MNL OL P 71 114. cs. Fasc. 262. 
III. pag. 145–147. és 139–141. 
261 Strassoldo úgy vélte, hogy a muskétások és pattantyúsok számára a felsővár bírt megfelelő férőhellyel. 
Strassoldo emellett azt is jelezte, hogy a püspök és az ottani alispán is kérte őt, helyük lehessen a várban, ezzel 
kapcsolatban azonban még Melith beleegyezését várta. Karl Strassoldo Melith Klárának. Lőcse, 1682. június 
30. MNL OL P 71 113. cs. Fasc. 261. 1. t. pag. 36–37. 
262 A richnói esetről: Csáky István Esterházy Pálnak. Szepes, 1680. június 5. MNL OL P 125 18. k. Nr. 1582. 
vö. HAIN, 1910–1913, 472. 
263 MÁLNÁSI, 1933, 29., 52. 
264 Ld. csíziós sírfeliratát. MÁLNÁSI, 1933, 32. 
265 RMK I. 1343. 
266 LUDIKOVÁ–MIKÓ–PÁLFFY, 2007, 316., 339. Érdekes adat, hogy a Csáky család levéltárnokának 1839-es 
jelentése szerint a Melith Klára tetemeit őrző koporsó évek óta a családi levéltárban volt. A levéltáros úgy 
vélte, hogy át kéne helyezni a koporsót a hatkóci levéltárba, a családülés azonban úgy határozott, hogy az 
továbbra is maradjon a az addigi helyén. KÁLLAY, 1972, 30. 
267 A hozományról készített 1689. július 20-án kelt jegyzéket Véghelyi Dezső közölte: TT, 1880a, 189–191. 
268 CSÁKY OKLEVÉLTÁR, II, 616. 
269 Születésük sorrendjében: Ádám (1691. május 8.), a kisdedként elhunyt Erzsébet (1693. április 4.), a 
háromnapos korában elhunyt János (1695. június 17.), Ferenc (Kassa, 1697. május 12.), Miklós (1698. 
december 5.). CSÁKY OKLEVÉLTÁR, II, 616–617. 
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A már idős Csáky István igyekezett gondoskodni felesége jövőjéről. 1698. január 27-

én, Lőcsén kelt végrendeletében 20000 forintig, neve viseléséig kiválthatatlanul ráhagyta az 

Abaúj vármegyei Nagyida helyett a Szepes vármegyei Nagyszalókot, Müllenbachot 

(Malompatak), és Zsakóczot (Izsákfalva), gyermekeit pedig arra kérte, hogy 

mostahaanyjukat megbecsüljék, miként azt ő is tette sajátjával, a néhai Mindszenti 

Krisztinával.270 Édesapjuk kérését a jelek szerint fiai igyekeztek betartani, 

mostohaanyjukkal azonban a végrendeletben foglaltaktól eltérő értelemben egyeztek meg a 

szepesi káptalan előtt, még 1700 januárjában. Özvegysége megtartásáig Barkóczy Mária 

megtarthatta Nagyidát, és a hozzá tartozó jószágokat is kiválthatta a Szirmay Istvánnál lévő 

zálogbirtokokkal együtt. Utóbbiakat özvegysége után is bírhatta mindaddig, amíg Csáky 

István fiai vagy az ő örököseik le nem tették a zálogösszeget. A Csáky-fiúk magukra 

vállalták édesapjuk adósságainak kifizetését, ezenfelül kötelezettséget vállaltak arra is, hogy 

a nagyidai birtokon sörfözőházat és egy „tisztességes fogadóhoz való” istállót építenek, míg 

Kassán szállásra alkalmas házat vesznek Barkóczy Máriának a maguk költségén. Mivel a 

nagyidai birtok jövedelmét elégtelennek tartották, özvegyi állapota megtartásig kezdetben 

3000, majd négyhavonta 1000 magyar forintot, öccsük, a nála maradó kiskorú Miklós 

tartására pedig bizonylat ellenében 180 forint évdíjat rendeltek számára. Csáky Zsigmond, 

István, Imre, Tamás, Mihály és György ugyanakkor deklarálták, hogy felosztják egymás 

között a birtokokat.271 

A megállapodást az elkövetkező két évben még többször módosították. 1702 

júniusában az özvegy Szepesremete bányavárosért és évi 500 magyar forintért cserébe 

visszabocsátotta a nagyidai kastélyt a Csáky-fiúk kezéhez, és új javait az újraházasodásától 

számított egy évig magánál tarthatta.272 A következő hónapban újra osztályra lépett a Csáky-

fiúkkal. Barkóczy Mária fia, a kiskorú Csáky Miklós számára a nagyidai rezidenciát és 

tartozékait, valamint Helmanóc bányavárost választotta. Csáky Zsigmondé lett a szendrői 

alsóvár és egyéb Borsod vármegyei javak, Istváné a Nyitra vármegyében lévő Temetvény és 

tartozékai a morvankai kastéllyal, valamint a Szepes vármegyei Nagyszalók, Tamásé 

Illésfalva és Smizsány (Szepessümeg) a csütörtökhelyi birtokkal, Mihályé a szepesi új major 

                                                 
270 Csáky István végrendeletéből készült kivonat Esterházy Pál nádor és Szirmay István nádori ítélőmester 
hitelesítésével: Eperjes, 1700. július 6. MNL OL P 71 24. cs. Fasc. 82. Nr. 2. 
271 Lőcse, 1700. január 9. és 11. MNL OL P 71 24. cs. Fasc. 82. Nr. 4. és 3. (A január 9-én kelt dokumentum 
másik példánya: ÖStA HHStA FA Csáky Kt. 1. Fasc. 3. Nr. 6.) 
272 Lőcse, 1702. június 5. ÖStA HHStA FA Csáky Kt. 1. Fasc. 3. Nr. 8. 
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fele egyéb birtokokkal. A maradék osztályos részekből Imre szabad választást engedett az 

általa képviselt öccsének, Györgynek.273 

 

II. 2. Birtok- és zálogügyek 

 

A 17. század második felében a Csáky família birtokavagyonának alapját Szepesvár és 

tartozékai jelentették,274 amelyért, minthogy mixta donatio volt, annak idején Csáky István 

tárnokmester különféle jogcímeken összesen 167799 magyar forintot fizetett.275 Korábban 

már esett szó az 1663-as birtokosztályról,276 amelynek értelmében a tárnokmester fiai közül 

Csáky Ferenc és István osztozott meg Szepesváron, míg az örökségből kizárt, később erdélyi 

birtokokkal kárpótolt legfiatalabb férfi családtag, Csáky László kénytelen volt a 

fejedelemségben keresni az érvényesülés útjait, idővel megalapítva a család erdélyi ágát.277 

Az uradalomnak a Csáky Ferenctől a kincstár számára lefoglalt részéről készített 1672-es 

urbáriumot vizsgálva Maksay Ferenc megállapította, hogy a Csákyak birtoklása idején 

különösen nagy fejlődésen ment át az allodiális gazálkodás. A Csáky Ferenc-féle 

féluradalomban a majorsághoz összesen mintegy 1600 köblös szántó és 300 szekér szénás 

rét tartozott, míg az uradalom parasztjainak összesen 4500–4600 köblös szántójuk volt. Az 

1605-ös összeírást alapul véve a bányavárosok lakosságának növekedése is 

megfigyelhető.278  

Csáky István ugyanakkor első két házasságától elsősorban elsősorban Bereg és 

Szatmár vármegyében remélhetett új birtokokat, 279 1667 novemberében pedig – amiről az 

összefüggések megértésének kedvéért később fogok írni280 – folyósítatlan főkapitányi 

fizetésének, összesen 15000 magyar forintnyi tartozásnak a kompenzációjaként a szatmári 

váruradalomból inscriptionalis adomány formájában zálogbirtokokat nyert.281 Értékét 

tekintve ezek természetesen nem összevethetőek a szepesvári uradalommal, a 

megszerzésükre tett kísérlet mégis arra utalhat, hogy idősebb és ifjabb Csáky István a család 

                                                 
273 Lőcse, 1702. július 28. CSÁKY OKLEVÉLTÁR, II, 785–796. 
274 Birtokállományáról Málnási Ödön is közöl információkat. Bár Málnási forrásainak lelőhelyét ehelyütt 
nem jelöli meg, adatai azonban saját tapasztalataim szerint rendszerint pontosak. MÁLNÁSI, 1933, 30–31. 
275 Ezeket részletesen ismerteti: BAL, 1910, 35.  
276 Ld. az I. 1-es alfejezetben. 
277 Csáky László regényes, fordulatokkal teli pályájáról: PAPP, 2011, 70–77. A magyarországi felszabadító 
háborúban játszott katonai szerepéről utalásszerűen a VIII. 2-es alfejezetben is ejtek szót. 
278 MAKSAY, 1959, 412. Az urbárium szövege: Uo. 412–445. 
279 Ld. II. 1-es alfejezetben.  
280 Ld. IV. 3-as alfejezetben. 
281 Az eredeti oklevél: MNL OL P 72 66. cs. Fasc. 436. Nr. 3. 
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kelet-magyarországi, Erdély határmenti pozícióját akarták erősíteni, minden bizonnyal 

ifjabb Csáky István 1659 óta kimutathatóan meglévő szatmári főkapitányi ambíciójával 

összefüggésben,282 amely nem csak az ország, hanem a család szepességi és egyéb felső-

magyarországi birtokai védelmének szempontjából is kulcsfontosságúnak számított. Nem 

kizárható, hogy apa és fia a kezdettekkor még számolt azzal az alternatívával is, később 

valamilyen módon Kemény János özvegyének, Lónyay Annának az aranyosmeggyesi 

jószágait és várbeli háromnegyed részét is megszerezhetik. Ezek végül Lónyaynak a felső-

magyarországi nemesi felkelésben játszott szerepe miatt kincstári kezelésbe kerültek, a bécsi 

kormányzat pedig a várat lerombolta, bástyáit felrobbantotta.283 1673-ban pedig – már három 

évvel azt követően, hogy leköszönt a szatmári főkapitányi tisztségről – Csáky István azzal 

az ajánlattal élt a Szepesi Kamarának, hogy az említett 15000 forint értékű, szatmári 

váruradalomhoz tartozó inscriptionalis birtokokat átengedi az egykor Bocskai István 

birtokában lévő, majd a kincstár által lefoglalt parnói kastélyért és a hozzá tartozó 

joszágokért cserébe.284 Arra vonatkozóan nem találtam adatot, hogy a kamara miként 

fogadta az ötletet. Csáky István és Lónyay Margit fia, ifjabb Csáky István ugocsai főispán 

végül 1698. október 18-án az anyai jogon bírt aranyosmeggyesi jószágát várbeli egynegyed 

részével, valamint daróci birtokát tartozékaival együtt 20000 magyar forintért zálogba adta 

Barkóczy György özvegyének, Koháry Juditnak és örököseinek,285 míg az Avasság vidékét 

ugyanebben az évben Károlyi Sándor szerezte meg a Csákyaktól.286 

Az 1660-as években a fentieken túl jelentősebb ügynek a még Luxemburgi Zsigmond 

által Lengyelországnak elzálogosított, 1412–1772 között a lengyel sztaroszta irányítása alatt 

álló lublói vár és uradalma, valamint a 13 szepesi város kiváltásának a – szintén idősebb 

Csáky István korábbi elképzelésein alapuló – terve tekinthető.287 Közismert, hogy 

                                                 
282 Vö. I. 3-as alfejezetben. 
283 Sztrecsény Mihály nagybányai harmincados 1671. szeptember 19-én Szatmárról jelentette a Szepesi 
Kamarának, hogy a szatmári német parancsnok, Karl Strassoldo és Szodoray Mihály szatmári vicekapitány 
segítségével Lónyay Anna vármegyében lévő jószágait lefoglalta, az egykor aranyosmeggyesi várban őrzött 
javaihoz azonban még ekkor sem fért hozzá. MNL OL P 71 54. cs. 1671 szeptember Nr. 93. A vár megmaradt 
részei 1707-ben égtek le. BOROVSZKY, 1908, 36. Az egykor szép vár romos állapotáról és Lónyay Annának a 
birtokairól ld. még az 1687. december 3-án kelt, Vas Gáspár kamarai prefektus által készített összeírást: MNL 
OL E 156 UC 82:52. 
284 Csáky István a Szepesi Kamarának. Szepes, 1673. május 6. MNL OL E 254 60. cs. 1673 május, Nr. 57. 
Ulrich Attila kimutatása szerint Parnóból, Bocskóból és Polyánkából 1670-ben 1357 forint 7 dénár, 1671-ben 
1673 forint 69 dénár, 1673-ban pedig 1434 forint 66 dénár forint készpénzbevétele származott a kamarának. 
ULRICH, 2011, 410. 
285 Ebből 12000 forint letételére a szatmár vármegyei főispán, Károlyi Sándor kötelezte magát. MNL OL P 72 
65. cs. Fasc. 434. Nr. 15. 
286 BAKÁCS, 1965, 5. 
287 A 13 szepesi város: Szepesbéla, Duránd, Felka, Igló, Leibicz, Mateóc, Ménhárd, Poprád, Ruszkin, 
Szepesolaszi, Szepesszombat, Szepesváralja, Sztrázsa. Történetüket ismerteti: SVÁBY, 1895. 
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kiváltásukat a 16–17. században több országgyűlési törvény is előírta,288 a kevés valódi 

próbálkozás közül azonban egyik sem járt eredménnyel, többek között a lengyelek 

ellenállása miatt. Az egyéni próbálkozók egyike Csáky István tárnokmester volt, aki III. 

Ferinándtól jogot nyert a 13 város kiváltására, azzal a feltétellel, hogy ha birtokába fognak 

kerülni, igyekezni kell azokat a Magyar Királyság területébe integrálni. 289 1649-ben a 

tárnokmester konkrét részletekről is egyeztetett az országgyűlésen a Magyar Kamara 

elnökével,290 majd 1654 júliusában III. Ferdinándtól kiváltságlevelet kapott a 13 szepesi 

város kiváltására,291 a kedvezőtlen körülmények miatt azonban végül nem járhatott 

eredménnyel.292 Tervének megvalósításáról azonban élete végéig nem mondott le. A 

megfelelő anyagi erőforrás megteremtése érdekében 1660 tavaszán Károlyi Ádám szatmári 

főkapitányt küldte audienciára Rottalhoz, aki azonban Károlyi beszámolója szerint csak arra 

tett ígéretet, hogy ha Csáky előmozdítja az ügyet, azt ő nemcsak az udvarnál, hanem az 

uralkodó lengyel királynál lévő – Rottalal jó kapcsolatot ápoló – ügyvivője (ágens) útján is 

igyekszik segíteni. Rottal emellett úgy látta, hogy a lengyel királynak megfelelő 

pénzösszeget is célszerű lenne megígérni a siker érdekében. A tárnokmester a válasszal nem 

volt elégedett, ezzel kapcsolatos gondolatait az utókor szerencséjére révezette Károlyi 

levelének szélére: „Nem azért részesítem, hogy én fussak, költsek, hanem őkegyelme dolga 

legyen, mint viheti végben maga hasznáért az dolgot.”293  

 Idősebb Csáky István végrendeletében fiai, Ferenc, ifjabb István és László feladatául 

szabta Lubló és a 13 szepesi város kiváltását,294 amit később a két idősebb testvér Rottal 

János császári tanácsossal együttműködve igyekezett is véghez vinni. 1667–1668 során az 

ügy rendszerint levelezésük egyik központi témájául szolgált. A misszilis anyagot áttekintve 

egyértelmű, hogy a két fél 1667 decembere óta egyeztetett annak a fassiónak a tartalmáról, 

                                                 
288 A disszertációban tárgyalt korszakban 1655-ben például született törvény visszaváltásukról, amit, sürgetve 
végrehajtását, 1659-ben megerősítettek. 1655. évi 82. és 1659. évi 40. törvénycikkely. CJH, 1608–1657, 632–
635. és CJH, 1657–1740, 160–161. 
289 Az ügy bonyolultságát jelzi ugyanakkor, hogy 1650 januárjában a Thököly István és Késmárk viszálya miatt 
Késmárkon járó Pálffy Pál nádor bizalmasan elmondta a 13 város grófjának, Olmützer Jánosnak, hogy III. 
Ferdinánd nem szeretné, ha Lubló és a 13 szepesi város Csáky István tárnokmesterhez kerülne. Ehelyett az 
uralkodó azt javasolta, hogy maguk tegyék le a zálogösszeget a lengyeleknek, amelyhez kész volt 6000 tallérral 
hozzájárulni. SVÁBY, 1895, 205–208. Pálffy Pál ezirányú tevékenységét újabban megerősítette: KÁRMÁN, 
2011, 208–209. A magyarországi főurakkal tárgyaló Mednyányszky Jónás a Rákócziak képviseletében szintén 
lépéseket tett megszerzésükre. Mednyánszky arról számolt be II. Rákóczi Györgynek, hogy Csáky István 
tárnokmester Thököly István pénzügyi segítségével tervezte kiváltani a városokat. KÁRMÁN, 2011, 208. 
290 KÁRMÁN, 2011, 208. 
291 Ebersdorf, 1654. július 4. MNL OL P 71 14. cs. Fasc. 39. Nr. 1. (az eredeti, pecsétes oklevél, valamint két 
másolati példány) 
292 Az okokról: KÁRMÁN, 2011, 223–325. 
293 Károlyi Ádám Csáky Istvánnak. Bécs, 1660. március 22. MNL OL P 71 14. cs. Fasc. 39. Nr. 9. 
294 CSÁKY OKLEVÉLTÁR, II, 737. 
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amelynek eddig ismert utolsó változata 1668 áprilisában készült el.295 A Csáky István 

nevével ellátott, de Csáky Ferenc elképzeléseit is tükröző, hat pontból álló fassio lényege az 

volt, hogy Rottal 88000 forintért váltsa ki Lubló várát jószágaival, valamint a 13 szepesi 

várossal együtt. Ezeknek egyik felét örökösen, másik felét a fizetett összegnek a feléig ő 

birtokolta volna, míg Szepesváralja és Szepesolaszi a két Csáky testvérnek jutott volna. A 

Rottal és Csáky família valamelyikének fiági kihalása esetén ezek a jószágok per nélkül 

szálltak volna a másik családra. A Rottallal való együttműködés kapcsán 1667 

decemberének utolsó napján Csáky így írt maga és bátyja motivációjáról: „jól tudom, hogy 

az nagyságod méltóságos híre, neve és annak méltó tekinteti azon dolog végben vitelében 

sok pénznél többet nyom, és nekünk az nagyságod kegyelmességére nagyobb 

szükségünk.”296 Fennmaradt ifjabb Csáky István keltezetlen beadványának fogalmazványa 

is, amelyben kéri I. Lipótot, hogy a még III. Ferdinándtól édesapjának adott kiváltságlevél 

alapján vihesse végbe a zálog kiváltását.297 1668. június 29-én a Titkos Tanács Rottal 

részvételével tárgyalta az Udvari Kamara Lubló és a 13 szepesi város kapcsán tett 

előterjesztését. A jegyzőkönyv tanúbizonysága szerint a Csáky István tárnokmesternek adott 

engedélyről úgy vélték, hogy az csupán személyre szólt és nem örökíthető át, a lengyelek 

ellenkezése miatt pedig további politikai vizsgálódást javasoltak.298 

A zálog kiváltásának legfőbb akadályát minden bizonnyal a lengyel sztaroszta, 

Stanisław Herakliusz Lubomirski ellenállása jelentette. Lubomirskivel Rottal János 

személyesen is találkozott 1667 júniusának végén, a megbeszélésen azonban vélhetőleg nem 

közeledtek számottevően az álláspontok.299 További kutatások szükségesek ugyanakkor 

annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy a Csáky fivérek vajon maguk is folytattak-e 

tárgyalásokat Lubomirskivel e tárgyban. A sztaroszta ellenállása mindazonáltal csak az 

egyik problémát jelentette. 1667 szeptemberének első felében Rottal János arról értesült, 

hogy mások is bele akarnak folyni az ügybe, hivatkozva a Csáky fivérek állítólagos 

                                                 
295 Csáky István fassiója: Szatmár, 1668. április 23. (beletéve Rottal János Csáky Istvánnak szóló, 1668. 
november 10-én, Bécsben kelt levelébe). RCSL, 2017, 229. sz. Az 1667 decemberének végén keletkezett 
korábbi változatból derül ki, hogy Csáky István bátyja elgondolását is figyelembe véve alakította ki a hat 
pontot. Ld. Rottal János Csáky Istvánnak szóló, 1668. április 11-én, Bécsben kelt levelének mellékletét. RCSL, 
2017, 197. sz. A fassio 1668. január 2-án, Csáky Ferencnek elküldött változatának mását Csáky István még 
január 14-én Aranyosmeggyesről Rottalnak is elküldte. RCSL, 2017, 187. sz. 
296 Csáky István Rottal Jánosnak. Szatmár, 1667. december 31. RCSL, 2017, 184. sz. 
297 Vegyes, túnyomórészt latin, kisebb részben magyar nyelvű fogalmazvány. MNL OL P 71 14. cs. Fasc. 39. 
Nr. 3. 
298 Az erről szóló jegyzőkönyv: ÖStA HHStA UA Spec Kt. 265 Konv. IV. fol. 52., 62., 71–73., 76–78. 
Köszönöm Oross Andrásnak, hogy rendelkezésemre bocsátotta a jegyzőkönyvről készített másolatot. 
299 Mindez Rottal levelének utószavából derül ki: „Lubomirski herceg látogatott ide, az 13 város felől nem 
emlékeztünk, vasárnap talán nálam fog lenni.” Rottal János Csáky Istvánnak. Bécs, 1667. június 30. RCSL, 
2017, 136. sz. 
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biztatására is, utóbbi hírnek azonban Rottal nem adott hitelt.300 A következő év áprilisában 

pedig úgy vélekedett, hogy bizonyos személyek örömmel vennék az elképzelés 

meghiúsulását.301 Ennél meglepőbb, hogy a jelek szerint az idő előrehaladtával maga Csáky 

Ferenc is lassította az ügymenetet ismeretlen okból kifolyólag, amiről érdemben öccse sem 

tudott Rottalnak információval szolgálni.302 Mikor Rottal majd két évvel később visszatért 

az ügyre, egyértelműen Csáky Ferencet tette felelőssé: „Én az 13 város dolgában fáradtam, 

de generális uram tett akadékot, mivel hogy amikor ideje volt, őkegyelme tartóztatott meg. 

Most időtűl kell várni.”303 

Málnási Ödön kétségkívül helytálló megállapítása szerint a famíliában Csáky István 

volt az utolsó nagy birtokszerző, az ő kezében volt utoljára hatalmas, az ország jelentős 

hányadát alkotó vagyon, amely ezt követően szétforgácsolódott nagyszámú gyermekei 

kezén.304 Ugyanakkor a bátyjától a szepesi főispáni címet, egyúttal a „családfői” szerepet is 

megöröklő gróf számára az 1670–1680-as évek alapvetően nem a birtokszerzésről, hanem a 

családi birtokvagyon egyben tartásáért, újraalapozásáért tett erőfeszítésekről szóltak. A 

kamara ugyanis lefoglalta a Wesselényi-szervezkedésben játszott kétes szerepe miatt halála 

után felségsértés címén elmarasztalt Csáky Ferenc szepesvári birtokrészeit, beleértve a 

különösen értékes szomolnoki rézbányarészével, valamint nagyidai uradalmát és Gönc 

városában lévő részét.305 A következő évtizedben, Thököly Imre felső-magyarországi 

fejedelemsége idején pedig Csáky Istvánnak időlegesen az egzisztenciája is veszélybe került, 

miután a behódolás helyett szepességi birtokait hátrahagyva Bécsbe távozott, a Thököly 

irányítása alá került Szepesi Kamara prefektusa, Wilhelm Draheim pedig az általa 104935 

forintra becsült szepesi uradalom – amelynek jövedelme szerinte 1676-ban 6910 forint és 69 

dénár volt – konfiskálására is javaslatot tett.306 Thököly bukása után Csáky István 

unokaöccsének, a más rebellisek mellett az előbb Thököly oldalára önként átálló, később I. 

Lipót hűségére visszatérő ifjabb Csáky Istvánnak (Csáky Ferenc fiának, a forrásokban 

                                                 
300 Rottal János Csáky Istvánnak. Bécs, 1667. szeptember 11. RCSL, 2017, 156. sz. 
301 Rottal János Csáky Istvánnak. Bécs, 1668. április 11. RCSL, 2017, 197. 
302 Csáky István Rottal Jánosnak. Szepes, 1668. május 30. és június 20. RCSL, 2017, 205., 209. sz. 
303 Rottal János Csáky Istvánnak. Bécs, 1670. március 26. RCSL, 2017, 273. 
304 MÁLNÁSI, 1933, 30. 
305 ÁGOSTON, 1913, 254. BENCZÉDI, 1980, 35–36. Csáky Ferenc szepesi birtokrészeit 1671. augusztus 2-án 
foglalták le a kamara emberei. Csáky István Rottal Jánosnak. Szepes, 1671. augusztus 4. RCSL, 285. sz. 
306 Homonnai Drugeth Zsigmond gróf homonnai uradalmát ekkor Draheim 100000 forintra értékelte. ANGYAL, 
1888, I, 289. 
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Stephanus Csáky junior)307 a Nyitra vármegyében lévő temetvényi birtokrészét,308 valamint 

szakolcai házát és két szőlősét is konfiskálta a kamara,309 a Thököly kezére került bizonyos 

Csáky-ingóságokra pedig Czobor Ádám ezredes is igényt tartott.310 1686 februárjában végül 

elrendelték az ifjabb Csáky Istvántól elkobzott birtokoknak a visszaadását,311 1688. 

augusztus 23-án pedig 1000 rajnai forintos évdíjat rendeltek számára.312 Évekkel később, 

1693 decemberében Temetvényre a Szepes vármegyei Richnóval és tartozékaival 

egyetemben nagybátyja, a disszertáció középpontjában álló Csáky István országbíró kapott 

adománylevelet.313 

1674 tavaszán Csáky István a Szepesi Kamara által konfiskált birtokok után igen 

magas, 409899 forintos követeléssel lépett fel a kamarával szemben.314 Az iratból sajnos 

nem derül ki, hogy ez az összeg milyen tételekből tevődött össze, ezekre Csáky István egyéb 

kamarai beadványai és kártérítési igényei alapján lehet következtetni. Az 1670-es években 

a bátyja lefoglalt javait visszaszerezni igyekvő gróf a korábban még édesapja által 

megszerzett, majd I. Rákóczi György erdélyi fejedelem által elfoglalt Tarcal és a kurucok 

                                                 
307 A Thököly oldalára állásáról: VARGA, 2007, 130. A tényt rendre nem említik konkrétan az iratok, 
egyértelművé teszi azonban a helyzetet a Wilhelm Draheim szepesi kamarai prefektus ifjabb Csáky István 
lefoglalt birtokairól is értekező jelentése: „comitem Franciscum Csáki, parentem huius junioris Stephani 
comitis de Csák”. Kassa, 1685. november 2. MNL OL E 254 97. cs. november, Nr. 36. Csáky Ferenc István 
nevű fiáról megelehetősen keveset lehet csak tudni. Ferenc öccse, az akkor szatmári főkapitányi tisztséget 
viselő Csáky István 1666. január 5-én, Szatmárról kelt levelében gratulált hozzá, hogy Czobor Erzsébet 
fiúgyermeket vár, talán az 1671-ben még kiskorúnak számító Istvánra célozva. MNL OL P 71 109. cs. Fasc. 
269/e. Nr. 46. Ezzel egybevág Pauler Gyula adata, miszerint 1671-ben a halála után elítélt Csáky Ferenc 
örököseként a kiskorú Istvánt is megidézték Pozsonyba a judicium delegatum elé, ezért képviseletében Czobor 
Erzsébet jelent meg. PAULER, 1876, II, 318. Fenmaradt az ő és édesanyja, Czobor Erzsébet Majtényi János 
királyi személynök „Eva Pelvan” [?] nevű özvegyének (nem sikerült beazonosítanom – B. M. J.) adott 2000 
forintos kötelezvénye, amelynek értelmében mindegyik forintot 20 császári garasban tartoznak megfizetni. 
Szakolca, 1682. július 8. MNL OL P 1899 4. t. Említi Szegedy Pál Károlyi Lászlónak írt, 1683. január 23-án, 
Kassán írt levele is: „Néhai gróf Csáky Ferencz uram fia, Csáky István uram is az statusok által promoveáltatja 
instantiát (!) s mások is, azért én is az nagyságod résziről valókat a gravaminákban adtam be, hogy a többivel 
promoveáltathassam.” KCSO, 1887, IV, 533. 
308 Még nagyapja – a disszertáció középpontjában álló Csáky István édesapja –, Csáky István volt az, aki 1635-
ben megegyezett Rottal Jánossal, hogy 35000 forintért megváltja tőle a temetvényi és a richnói jószág ráeső 
részét, azaz egynegyedét. RUZSA-NAGY, 2001, 16. 1662 novemberében I. Lipót megerősítette III. Ferdinánd 
által Csáky István számára kiadott temetvényi adománylevelét: ÖStA HHStA FA Csáky Kt. 127. Fasc. 96. Nr. 
8. (másolat) Két évvel később, 1664-ben Temetvényt özvegy Fitter Jánosné, Csáky Ferenc, idősebb Sándor 
Gáspár és Sándor János birtokolta. Bátyja halála után a temetvényi egynegyedrész Csáky Istvánra szállt, aki 
1676. június 26-án azt elzálogosította Bercsényi Miklósnak: RUZSA-NAGY, 2001, 17. 
309 Ifj. Csáky István lefoglalt temetvényi birtokához: ÖStA AVA FHKA HFU Kt. 699. (régi r. Nr. 304.) 1685. 
augusztus 8. fol. 69–121. 
310 ÖStA AVA FHKA HFU Kt. 700. (régi r. Nr. 304.) 1685. szeptember 17. fol. 163–169. 
311 ÖStA AVA FHKA HFU Kt. 706. (régi r. Nr. 306.) 1686. február 14. fol. 213–234. (beletéve idősebb Csáky 
Istvánnak a Szepesi Kamarával Szomolnok kapcsán kötött, 1684. december 16-án, Lőcsén kelt szerződésének 
másolata, valamint a vonatkozó mellékletek) 
312 ÖStA AVA FHKA HFU Kt. 747. (régi r. Nr. 324.) 1688. augusztus 23. fol. 559–570. 
313 CSÁKY OKLEVÉLTÁR, II, 766–770. Nem sokkal ezt megelőzően ugyanakkor a Temetvény várához tartozó 
Ó-Lehota nevű falu ügyében a hatalmaskodó ifjabb Csáky Istvánnal szemben Bercsényi Miklós számára 
kedvező döntés született. Erről bővebben: THALY, 1887, II, 72–74. 
314 ÖStA AVA FHKA HFU Kt. 567. (régi r. Nr. 247.) 1674. május 25. fol. 389–390. 
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okozta károk,315 valamint a néhai Debreczeni Ferenccel kötött szerződés által bírt, illetve a 

Bocskai István zempléni főispán után maradt, a kamara által szintén erőszakkal elfoglalt 

tokaji szőlők iránt is pénzügyi követeléssel élt.316 Emellett sérelmezte annak a szepesremetei 

bányarésznek a konfiskálását is, amit Csáky Ferenc özvegye, Czobor Erzsébet korábban még 

Csáky Istvánnak engedett át tartozása fejében.317 

Csáky István kereste annak lehetőségét is, hogy elcserélje Szepesvárat a kincstárral 

egy másik váruradalomért. Az egyik lehetőség a Nádasdy Ferenctől 1668-ban Bónis Ferenc 

által zálogba vett, majd a Wesselényi-szervezkedésben betöltött szerepük miatt a kamara 

által lefoglalt, 1676 tavaszán–nyarán végül lerombolt Füzérnek318 Csáky Istvánnál lévő 

szepesvári jószágokért való elcserélése lett volna. Az üggyel foglalkoztak az 1673. december 

29-én, Bécsben Wenzel Eusebius von Lobkowitz főudvarmester vezetésével, az Udvari 

Kamara és az Udvari Haditanács tisztviselőinek és tanácsosainak, más titkos tanácsosoknak 

– köztük Csáky pártfogójának, Rottal Jánosnak –, valamint a Magyar Kamara elnökének, 

Kollonich Lipótnak a részvételével megtartott audiencián is. A kamarának szóló leirat 

fogalmazványából és a tanácskozásról készített jegyzőkönyvből is kiderül, hogy Füzér 

alternatívájaként eredetileg még a likavai vagy a zsolnalitvai váruradalom is szóba jött. A 

Csákyval folytatandó tárgyalással Otto Teofil Ferdinand von Volkra szepesi kamarai 

adminisztrátort és Paris von Spankau tábornokot bízták meg.319 A megállapodás végül nem 

született meg. 1675 tavaszán az is felmerült, hogy ha örökjogon nem, legalább 

inscriptionalis birtokként kapja meg Füzért Csáky érdemei jutalmaként, vagy adjanak neki 

                                                 
315 1675 márciusában például Csáky több mint 300000 ezer forintos követelése fejében a kincstár kezelésében 
lévő Tarcalért, míg a kurucok által okozott károkért a kincstár kezelésében lévő szepesvári jószágok egy 
részéért folyamodott. ÖStA AVA FHKA HFU Kt. 577. (régi r. Nr. 251.) 1675. március 28. fol. 329–330. 
Idősebb Csáky Istvánnak segítsége jutalmaként még Brandenburgi Katalin adta át Tarcalt Tokajjal és 
Bodrogkeresztúrral egyetemben. A fejedelemasszony később követeléssel lépett fel az idősebb Csákyval 
szemben, Tokaj és Tarcal ráadásul 1644. évi hadjárata után I. Rákóczi Györgyhöz került. Tarcalért végül 1647-
ben kifizettek idősebb Csáky Istvánnak 100000 forintot. PAPP, 2011, 41–42., 46–48. 
316 Csáky szervitora, Győri Mihály szatmári harmincados által küldte el a Szepesi Kamarának a Debreczenivel 
kötött szerződését. A tokaji szőlőt ő és Lónyay Anna adta a Wesselényi-szervezkedésben való részvétele miatt 
Erdélybe távozó Bocskainak, az erről szóló írásos dokumentum eredeti példányát is továbbította. Csáky István 
a Szepesi Kamarának. Szepesvár, 1671. augusztus 29. MNL OL E 254 54. cs. 1671 augusztus Nr. 41. Az ügy 
kapcsán például 1675 tavaszán is akta született: ÖStA AVA FHKA HFU Kt. 577. (régi r. Nr. 251.) 1675. 
március 28. fol. 331–332. 
317 Az irategyütteshez csatolták az említett tokaji szőlőkkel foglalkozó iratot is: ÖStA AVA FHKA HFU Kt. 
545. (régi r. Nr. 238.) 1672. május 3. fol. 21–32. 
318 1675 májusa után valószínűleg már csak a vár falai álltak. A vár felrobbantásáról részletesen: FELD–
CABELLO, 1980, 89–91. Füzért és tartozékait 1686-ban Károlyi László kapta meg. Uo. 89. 
319 A december 29-én megtartott audiencián részt vett még többek között Ferdinand von Dietrichstein herceg, 
Johann Adolf von Schwarzenberg herceg, Johann Maximilian von Lamberg főkamarás, az Udvari Haditanács 
elnöke, Raimondo Montecuccoli, az Udvari Kamara elnöke, Georg Ludwig von Sinzendorf, valamint az Udvari 
Haditanács titkára, Christoph Dorsch. ÖStA AVA FHKA HFU Kt. 563. (régi r. Nr. 245.) 1673. december 30. 
fol. 264–272. 
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4000 kassai köböl gabonát két éven belül.320 Az nem világos, hogy a füzéri váruradalom 

valóban elegendő kárpótlást jelentett volna-e Csáky számára. Füzér már a 17. század első 

felében sem tartozott a Magyar Királyság kiemelkedő váruradalmai közé,321 a század végére 

pedig amellett, hogy gazdasági szerepét is elvesztette, katonai jelentősége is minimálisra 

csökkent. A vár alatti udvarhely ugyanakkor kényelmes lakhely volt, ellátva a szükséges 

épületekkel és istállókkal, emellett az uradalomhoz gazdag majorsági telep tartozott. 1675-

ben a várat 1500, az alatta lévő istállót, nemesi kúriát és allodiális földeket 300 forintra, a jó 

állapotú zsindelyfedelű kúriát 2000 forintra becsülték.322 A kortársak mindazonáltal 

láthatták benne az értéket, erre utal legalábbis, hogy 1674 tavaszán Hartyáni András szepesi 

kamarai tanácsos Füzért négy faluval vagy a Bocskai István zempléni főispántól elkobzott, 

igen értékes szerdahelyi kastélyt323 és tartozékát szerette volna megkapni más birtokokért 

cserébe.324 

 Csáky István később a fivérétől lefoglalt szepesvári birtokrésznek, valamint a néhai 

Thököly István késmárki várának és a korábban Thököly Zsigmond által birtokolt szepesi, 

másnéven savniki apátságnak a kibérlésére is kísérletet tett.325 Az Udvari Kamara korábban 

1675. szeptember 20-án leiratot intézett Magyar Kamarához a savniki uradalom kincstár 

számára való fenntartása és annak szepesvári uradalmába való betagolása ügyében, ezzel 

összefüggésben pedig Csákynak az apátsággal szomszédos szepesvári birtokaiért cserébe 

átengedték volna Késmárkot.326 A kamara célja tehát az volt, hogy összefüggő kincstári 

kezelésben lévő birtoktestet hozzon létre a Szepességben. A bérlés tervére vonatkozó 

terjedelmes ügyirat három évvel későbbről, 1678 júliusából való. Ehhez csatolták a Magyar 

Kamara véleményét, a Szepesi Kamara levelét és Wilhelm Draheim kamarai prefektus 

kimutatását a három kincstári birtok jövedelméről, valamint Csáky István 4 darab 

                                                 
320 ÖStA AVA FHKA HFU Kt. 577. (régi r. Nr. 251.) 1675. március 9. fol. 78–79. A Magyar Kamara átirata: 
1675. március 11. MNL OL E 250 44. cs. Fasc. 48. Nr. 54. Május végén további információkat kértek a Szepesi 
Kamarától és Spankau tábornoktól: 1675. május 20. MNL OL E 250 44. cs. Fasc. 49. Nr. 16. 
321 Várkonyi Gábor Füzér 1616-os és 1626-os urbáriuma alapján felvázolta a térség demográfiai és gazdasági 
viszonyait. VÁRKONYI, 2017, 199–206. 
322 FELD–CABELLO, 1980, 87–89. 
323 A szerdahelyi uradalom ekkoriban összesen 702 köblös szántóval és 317 szénát adó réttel rendelkezett. 
ULRICH, 2011, 398. 
324 ÖStA AVA FHKA HFU Kt. 566. (régi r. Nr. 246.) 1674. április 12. fol. 60–61. 1675 májusában Csáky 
ügyével párhuzamosan Hartyáni Füzérre vonatkozó beadványával kapcsolatban is további információkat kért 
a Magyar Kamara a Szepesi Kamarától, és ugyanazok az opciók felmerültek, mint Csáky esetében. 1675. május 
24. MNL OL E 250 44. cs. Fasc. 49. Nr. 21. 
325 A Kaprinai-gyűteményben megtalálható Thököly Zsigmond 1674. július 3-ra datált fassiója, amely szerint 
a savniki apátságról lemondott a kincstár javára. ELTE EKL Kézirat- és Ritkaságtára, Coll. Kapr. ser. A. Tom. 
VIII. pag. 148–149. 
326 ÖStA AVA FHKA HFU Kt. 583. (régi r. Nr. 253.) 1675. szeptember 20. fol. 199–200. Ld. még a Magyar 
Kamara Szepesi Kamarának szóló átiratát. 1675. szeptember 27. MNL OL E 250 45. cs. Fasc. 50. Nr. 24. 
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supplicatióját. Csáky éves bérleti díj fejében kibérelte volna a kincstári kezelésben lévő 

szepesvári, késmárki és savniki birtokokat. A néhai Csáky Ferenctől lefoglalt jószágokért 

4000 magyar forintot vagy 3000 kassai köböl gabonát, a késmárki váruradalomért 2000 

forintot vagy 500 kassai köböl gabonát, Savnikért pedig 3000 forintot vagy 2000 kassai 

köböl gabonát ajánlott fel. Később meghatalmazottja által Bécsben további 1000 rajnai forint 

megfizetését vállalta, felét készpénzben, felét terményben, mérőjét egy forintban számolva. 

A Szepesi Kamara azonban, a kurucok jelentette veszélyre is hivatkozva, úgy vélte, hogy 

ezeknek a kincstári birtokoknak a kieső jövedelmét nem tudná megfelelően pótolni, ezért 

ellenezte az ötletet. Amint azonban az ügyirathoz szintén mellékelt véleményében az 

urbáriumok és inventáriumok felülvizsgálatára és a bérleti szerződés megkötésére javaslatot 

tevő Johann Gabriel von Selb udvari kamarai tanácsos327 is rámutatott, szepesi főispánként 

Csákynak fontos szerepe volt az uradalmak védelmében és biztonságuk fenntartásában. Az 

Udvari Kamara végül leiratot intézett a Magyar Kamarához, amelynek az uralkodói parancs 

értelmében el kellett rendelnie a Szepesi Kamara számára, hogy rendesen írják össze Csáky 

Ferenc szepesvári részét és a Thököly-javakat, kössenek szerződést a gróffal és azt küldjék 

el uralkodói jóváhagyásra.328 Annak mindeddig nem találtam nyomát, hogy erre valóban sor 

került volna. 

 A következő évtizedben, 1686. október 15-én Csáky István, már felső-magyarországi 

főgenerálisként, megbízottja, későbbi országbírói titkára, Olasz Ferenc329 által Tarcal 

visszaadását, valamint a Tarcal miatt ért károkért a Csáky Ferenctől lefoglalt szepességi és 

nagyidai jószágok mellett a Thököly bukása után a kamara kezére került Rákóczi-jószágért, 

Regéc várának uradalmáért is folyamodott Pozsonyban.330 Regécet azonban Esterházy Pál 

nádor is szerette volna megszerezni,331 aki azt a javaslatot tette, hogy a több mint 100000 

                                                 
327 Johann Gabriel von Selb 1655-től egészen 1679-ben bekövetkezett haláláig az Udvari Kamara 
tanácsosaként működött. KÖRBL, 2009, 355. 
328 Savnik 1674–1676 közötti időszakra vetített jövedelmét a Szepesi Kamara 6942 forintra és 90 dénárra 
becsülte. Késmárk és Csáky Ferenc szepesvári jószágainál az 1676–1677 közötti időszakot vették alapul. 
Késmárk esetében 6044 forint és 1 dénár, a Csáky Ferenc-féle jószágoknál 8208 forint 89 dénár jövedelmet 
mutattak ki. ÖStA AVA FHKA HFU Kt. 613. Kt. 613. (régi r. Nr. 267.) 1678. július 23. fol. 484–507. 
329 Csáky István országbíró titkáraként említven Mednyánszky Pál és társa levelébe: ÖStA AVA FHKA HFU 
Kt. 760. (régi r. Nr. 330.) 1689. július 19. fol. 346–350. 
330 MNL OL P 71 28. cs. Fasc. 110. Nr. 25. 
331 Regécet korábban Esterházy Pál édesapja, Esterházy Miklós nádor kapta meg II. Ferdinántól adományként 
hadi költségei fejében, 102695 forint értékben, szerzeményét pedig éppen Pálnak szánta végrendeletében. 
Mivel azonban kívül esett a család befolyási övezetén, és egyéb javaiktól is távol volt, az Esterházyak 
perembirtokként kezelték az előző tulajdonosai által főúri rezidenciaként kezelt Regécet. Miután a linzi 
békében I. Rákóczi György erdélyi fejedelem Tokaj és Tarcal mellett Regécet is megszerezte, a vár újfent 
rezidenciaként funkcionált. A béke szövegében szereplő területről III. Ferdinánd külön szerződést kötött a 
fejedelemmel. A császár részéről 1647. május 7-én, Bécsben aláírt szerződés szerint Rákóczinak 160000 forint 
kárpótlást kellett fizetnie Esterházy Lászlónak. Regéc birtoklástörténetéről részletesen: MELEGH, 2003, 129–
144. Az Esterházyak számára Regéc miatt fizetett kárpótlásról: MARTÍ, 2013, 52–54. 
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forintot követelő Csákyt Regéc helyett az eperjesi vésztörvényszék által kivégzett 

Czimmermann Zsigmondnak több mint 100000 forintnyi ingó és ingatlan jószágából, vagy 

a szintén Eperjesen kivégzett Keczer András és Fleischhakker György vagyonából, esetleg 

a szendrői jószággal lehetne kárpótolni.332 Regéc megszerzésének tervéről azonban – amire 

később még kitérek – Csáky 1688 tavaszáig nem mondott le. 

 Az 1638-as Szepesvári adománynak igen értékes részét képezték Szomolnok, 

Gölnic, Szepesremete, Svedlér, Stósz, Kuncfalva, és Kojsó bányavárosok, amelyeknek fele 

természetesen szintén a kincstárhoz került Csáky Ferenc hűtlensége címén. Közülük a 

kamarai iratanyag tanúsága szerint a legértékesebbel, Szomolnokkal a saját és bátyja része 

miatt is különösen sok gondja volt Csáky Isvánnak. Szomolnokot bányáival még idősebb 

Csáky István tárnokmester adta bérbe 29 évre báró Andreas Joanelli tiroli főúrnak, 

bányakamaragrófnak 5000 forintért és 3 mázsa rézért, aki ezeket 1663-ban továbbadta 

unokatestvérének, Sylvesternek. A képzett bányatisztikarral érkező Joanelliek 

befektetéseket végezve felvirágoztatták bérletüket,333 így érthető, hogy később mind a 

Szepesi Kamara, mind Csáky István nagy jelentőséget tulajdonított a birtoklás kérdésének. 

Egy 1689. szeptember 26-án kelt, Csáky követeléseit tartalmazó dokumentum másolatából 

derül ki, hogy Csáky különféle jogcímeken összesen 204884 forintos kártérítési igénnyel 

lépett fel, amiből a Szomolnok és Stósz 90000 forintot tett ki. Ehhez hozzávette még 30000 

forintos tarcali követelését is, ekkor tehát összesen 204884 forintos kártérítési igénnyel lépett 

fel.334 Oross András kutatásai eredményeképpen a kamara szomolnoki jövedelmeiről és 

kiadásairól is képet lehet nyerni. Eszerint a 17. század végén Szomolnokról származó bevétel 

– azt követően, hogy már Csáky István részét is megszerezte – a Szepesi Kamara öt évi 

összbevételének 15%-át adta. A kamara a minél nagyobb hozam elérése érdekében jelentős 

pénzösszeget forgatott vissza a bányászat fellendítésébe, fejlesztésébe, ennek köszönhetően 

a Szomolnokról származó bevétel még a 18. század elején is meghatározó maradt.335 

1665-ben Csáky Ferenc és István megújították a még édesapjuk által kötött 

szerződést, ennek értelmében Andreas Joanelli 14 évre kibérelte Szomolnokot és Stószt.336 

                                                 
332 ÖStA AVA FHKA HFU Kt. 729. (régi r. Nr. 315.) 1687. július 14. fol. 142–155. 
333 HAJNÓCZI, 1903, 87. 
334 A dokumentumokat egy igen terjedelmes, a szomolnoki birtokcserére vonatkozó iratokat, valamint a 18. 
század végén keletkezett dokumentumokat is tartalmazó irategyütteshez mellékelték. Csáky összesen 204884 
forintra tartott igényt, ebbe beleszámította például a Szomolnokból származó 1689. évi, 10000 forintos haszon 
elmaradását, az 1688-as, a tőle bérbe vett szomolnoki részért járó 1688. évi, folyósítatlan 4000 forintos bérleti 
díjat, valamint az ekkor 30000 forintos tarcali követelését is. ÖStA AVA FHKA MBW Fasz. alte num. 1690. 
április 8. fol. 55–107. 
335 OROSS, 2008, 123–124. 
336 ÖStA AVA VUG Kt. 15. (régi r. Nr. 15A) fol. 160–161. 
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Bár 1678-ban a szepesi káptalan kiállított egy olyan okiratot, amely ennek a szerződésnek a 

megújítását mondta ki Csáky István és a néhai Andreas Joanelli örökösei között,337 1680 

januárjában Csáky nevében Szepes vármegye tiltakozott, ellentmondást jelentett be és 

tiltólevelet kért Andreas Joanelli örökösei és utódai ellen, amiért Szomolnokot és Stószt a 

február 2-án lejáró 14 éves szerződés lejárta után sem akarták visszaadni.338 1681. augusztus 

6-án Sopronban Sylvester Joanellivel szemben az ekkor igazságügyi helytartói jogkört is 

gyakorló Szelepcsényi György esztergomi érsek Csáky István javára döntött, az ítélet 

értelmében 1682 februárjától Joanelli a földesúr egyetértése nélkül nem birtokolhatta 

Szomolnokot.339 

 1684 decemberének közepén a következő év januárjától kezdődően Csáky István a 

bátyjától lefoglalt szomolnoki és stószi bányarészt bérbe vette évi 2500 forintért,340 1688-

ban ugyanakkor a Szepesi Kamara vette bérbe négy évre a Csáky-részre eső szomolnoki 

bányákat.341 Végül Csáky más birtokokért cserébe lemondott a maga részéről. A gróf 

szomolnoki és egyéb követeléseit, valamint Nagyidáért és Göncért tett ajánlatát tartalmazó 

ajánlatát az 1688. március 29-én Bécsben, Kollonich Lipótnál tartott tanácskozáson 

tárgyalták. Tarcal visszaadását, valamint a túlságosan értékesnek tartott – és I. Rákóczi 

Ferenc árváit, a későbbi II. Rákóczi Ferencet Rákóczi Juliannát illető – Regéc átadását nem 

támogatták, Csáky azon ajánlatát azonban, miszerint Szomolnokért, Stószért és Svedlérért, 

valamint 46000 forint lefizetéséért zálogba venné Nagyidát és Göncöt, végül a kamara és I. 

Lipót is előnyösnek találta. Ennek megfelelően a Magyar Kamarához intézet leirat 

rendelkezett ennek lebonyolításáról, valamint arról, hogy Csákynak a Szepesi Kamara 

utalványozzon 50000 forintot, vagy adjon további birtokokat a kincstári jószágokból. Addig 

pedig, amíg a gróf ezt nem kapta meg, évi 5%-os kamatot kellett neki adni 1500 forintig. 

Emellett arra is utasították a Magyar Kamarát, hogy folyósítsák Csákynak a kincstár által 

eddig tőle bérelt szomolnoki bányabérletből származó tartozást, 4000 forintot.342 Csáky 

                                                 
337 ÖStA AVA VUG Kt. 15. (régi r. Nr. 15A) fol. 156–159. 
338 Lőcse, 1680. január 14. MNL OL P 71 23. cs. Fasc. 77. Nr. 7. Csáky István szomolnoki sérelme ügyében 
ld. még báró Franz Wagele Freiherr zu Wallsegg kamarai adminisztrátorhoz szóló levelének fogalmazványát: 
Illésfalva, 1680. január 6. MNL OL P 71 23. cs. Fasc. 77. Nr. 8. 
339 ÖStA HHStA FA Csáky Kt. 127. Fasc. 64. Nr. 4 (eredeti, pecsétes). Másolatát ld. ÖStA AVA VUG Kt. 15. 
(régi r. Nr. 15A) fol. 162–163. 1682 januárjában az Udvari Kamara Hieronymus Joanellit is utasította az 1680. 
február 2-án lejárt szomolnoki bányaszerződés megküldésére. ÖStA AVA FHKA MBW Fasz. alte num. 1682. 
január 12. fol. 20–21. 
340 ÖStA AVA VUG Kt. 15. (régi r. Nr. 15A) 1684. december 16. fol. 185–187. 
341 HAJNÓCZI, 1903, 88. 
342 Az 1688. március 29-i bécsi, Kollonich Lipótnál tartott tanácskozás résztvevői: Ferdinand von Dietrichstein 
főudvarmester, Franz Ulrich von Kinsky cseh főkancellár, az Udvari Kamara elnöke, Wolfgang Andreas Graf 
von Orsini und Rosenberg, Theodor Athlet Heinrich von Strattmann udvari kancellár, valamint Jacob Theobald 
von Mayeren és von Werdenberg referendáriusok. ÖStA AVA FHKA HFU Kt. 740. (régi r. Nr. 320.) 1688. 
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ezenfelül a Breuner-bizottsággal343 folytatott tárgyalások eredményeképpen Szomolnokért, 

Stószért és Svedlérért cserébe egyéb birtokokat, köztük Gölnicet és Szepesremetét is 

megkapott,344 majd 1690. március 21-én, szintén a csere részeként, birokába jutott 

Szendrőnek is, ahol 1694-ben kastélyt kezdett építtetni.345 

Az előbbieket némiképp árnyalja, hogy 1689 januárjának végén Csáky István még 

arra kérte országbírói ítélőmesterét, Szirmay Istvánt, ügyeljen arra, hogy Szomolnok mellé 

az erdőkre való jogcím ürügyén nehogy „elcsípje” Svedlért is a kamara. Érvelése szerint az 

érintett svedléri részt Joanelliék soha nem birtokolták – a kamara ti. ezen a jogcímen is tartott 

arra igényt –, amiről szerinte a Szirmaynál lévő szerződésekből is egyértelműen 

meggyőződhettek a bizottság tagjai. Csáky azt is megírta Szirmaynak, hogy ezt Jacob 

Theobald von Mayeren referendáriusnak személyesen is elmondta, Bécsben tartózkodásakor 

pedig levelet is írt arról, hogy senki ne kérje tőle a svedléri részét, mert szabad akarata szerint 

nem adja.346 

 Összességében kijelenthető, hogy az országbírónak, ha kompromisszumok és nem 

csekély anyagi áldozat árán is, végül nagyobbrészt sikerült egyben tartania a családi 

birtokvagyont, ami bizonyosan összefüggésben állt az 1680-as években játszott, a bécsi 

udvar szemszögéből pozitív politikai és katonai szerepével.347 Amint azonban a korábban 

leírtakból már kiderült,348 nagy számuk miatt az utódok külön-külön már jelentősen kisebb 

birtokállománnyal rendelkeztek, ami később az országos politikában való 

érvényesülésüknek is jelentős korlátot szabott.349 További kutatások feladata lesz 

ugyanakkor a birtokigazgatásra és birtokgazdálkodásra vonatkozó tevékenységének, 

elképzeléseinek feltárása, valamint jövedelmeinek, anyagi helyzetének megbecsülése. 

 

                                                 
április 5. fol. 60–124. (Egyéb kapcsolódó dokumentumokon felül mellékelve Csáky I. Lipótnak és az Udvari 
Kamara elnökének szóló beadványai, valamint felső-magyarországi főgenerálisi megbízottjának, Olasz 
Ferencnek Udvari Kamarához írt beadványa) A néhai Csáky Ferenc gönci részét korábban már évi 300 forintért 
kibérelte Csáky István a Szepesi Kamarától. 1690. július 24-én Csáky Gönccel egyezséget kötött, amely 
szabályozta a két fél viszonyát. SZALIPSZKI, 2001, 143–144. 
343 I. Lipót 1688. december 3-án kinevezte Christoph Sigfried Breuner titkos tanácsost, az Udvari Kamara 
alelnökét, valamint Ludwig Albert Thavenath udvari és Mednyánszky Pál magyar kamarai tanácsososokat 
császári és királyi biztosokká. Feladatuk a Szepesi Kamara helyzetének kivizsgálása volt. Erről és a bizottság 
munkájáról: SZŰCS, 1990, 238–241. 
344 HAJNÓCZI, 1903, 88. 
345 1694-ben a kastély építéséhez Borsod vármegyének hat mészszállító kocsit kellett kiállítani. BOROVSZKY, 
1909, 344–345. 
346 Csáky István Szirmay Istvánnak. Lőcse, 1689. január 24. MNL OL P 71 64. cs. Fasc. 175. pag. 187–188.  
347 Ld. a VIII. fejezetet. 
348 Ld. II. 1-es alfejezetben. 
349 A problémáról bővebben: PAPP, 2011, 97–100. 
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III. A legfontosabb kapocs a bécsi udvarhoz 1660–1674 között: a Csáky 
fivérek levelezése Rottal Jánossal350 

III. 1. Egy különleges forrásegyüttes  

 

A disszertáció szempontjából kiemelt fontossággal bír Rottal János gróf (1605?–1674) és 

Csáky István egymáshoz írt, összesen 262 darab misszilise,351 amelynek értelmezéséhez 

elengedhetetlen Rottal Csáky Ferenccel folytatott levelezésének ismerete is. A Rottal és 

Csáky István missziliseit magába foglaló korpusz önmagában is nagy értékkel bír, mert igen 

ritka az ilyen nagy számban fennmaradt főúri levelezés-együttes. Inkább kivételesnek 

tekinthető Batthyány Ádám és Esterházy László ennél is nagyobb számban fennmaradt, az 

1646–1652 közötti időszakot átölelő levelezése, amelyet Martí Tibor dolgozott fel.352 Rottal 

és Csáky Ferenc egymásnak írt leveleinek száma ehhez képest csekélynek tekinthető, 

előbbitől ugyanis csak 10, utóbbitól összesen 24 darab levél maradt az utókorra. 

Az alább bemutatott levelezés mindeddig a magyar történetírás kiaknázatlan forrásai 

közé tartozott. Ez annak ellenére is igaz, hogy a levelek nem voltak teljességgel 

ismeretlenek, hiszen a 19. századi történetírók közül Pauler Gyula és Angyal Dávid, majd a 

későbbi történésznemzedékekből Benczédi László és Horn Ildikó is hivatkozott egy-egy 

darabjára. Közülük a 17. század második felének politika- és társadalomtörténetére 

vonatkozó forrásanyagát igen jól ismerő Benczédi László a jelek szerint behatóbban is 

tanulmányozta a Csáky fivérek Rottalhoz írt leveleit, tény azonban, hogy a levelezés 

vizsgálatára, elemzésére, így a történeti köztudatba való beemelésére nem került sor.353 

A levelezés általánosságban is betekintést enged a magyar főurak és a bécsi udvar 

közötti kapcsolatrendszernek a működésébe, és általa Csáky István sokrétű, formális és 

informális kapcsolati hálója is erősebb megvilágítást nyer. Ezenfelül számos, a magyar 

                                                 
350 Rottal János Csáky Istvánnal és Ferenccel folytatott levelezésének különféle aspektusait korábban 
részletesen elemeztem. Ebben helyett kapott Rottal János és Csáky Ferenc vázlatos életrajza is. Míg előbbi 
életrajzát szinte teljesen változatlan, utóbbit szerkesztett és néhol kiegészített formában adom közre. RCSL, 
2017, 9–39. (bevezető tanulmány) Csáky István és Rottal János levelezésének korábbi, kezdetleges vizsgálati 
eredményeken alapuló elemzése: BARTA M., 2016b, 8–32. 
351 A kötetben közreadott levelekhez immár hozzászámolom Rottal János Csáky Istvánnak szóló levelét, 
amelyre a Csáky család kassai levéltárában, az Idegenek egymásközti levelezése/címzettek abc rendjében 
elnevezésű vegyes anyagban találtam rá. Ebben Rottal azt javasolja Csákynak, hogy egy-két hétig szalassza el 
Szatmárba való útját. Bécs, 1661. szeptember 25. MNL OL P 72 107. cs. Fasc. 652. E. pag. 35–36. Rottal János 
ismeretlennek. Mellette található Rottalnak egy címzés nélküli levele, amit a Csáky Istvánhoz írt levelek közé 
soroltak, tartalma szerint azonban nem tartom valószínűnek, hogy valóban Csákynak szólt volna. Bécs, 1662. 
november 25. MNL OL P 72 107. cs. Fasc. 652. E. pag. 37. 
352 MARTÍ, 2011, 162–180. 
353 Az említett szerzők által ismert és hivatkozott levelekre: RCsL, 2017, 9. (Bevezetés c. fejezet, 2. lj.) 
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egyház-, művelődés- és gazdaságtörténet kutatói számára is hasznosítható adattal járul hozzá 

a Wesselényi-szervezkedés kibontakozásának és felszámolásának, illetve a lipóti 

abszolutista kísérlet és az úgynevezett protestáns gyászévtized (1671–1681) korai 

időszakának megismeréséhez. Jelentőségét leginkább mégis a Csákyakkal édesanyja, 

Thurzó Mária révén rokonságban álló, és édesapjától, Johann Jacob von Rottaltól a magyar 

indigenátust is megöröklő, a német mellett magyarul is igen jól tudó Rottal Jánosnak a 

személye adja, aki a Habsburg-kormányzat magyarországi politikájának meghatározó alakja 

volt az 1660-as években. Bár szerepének fontosságát már a 19. századi magyar történetírás 

is felismerte, tevékenysége a legutóbbi időkig homályban maradt. 

Rottal levelei sem az 1663–1664-es magyarországi török háború idejéből, sem a 

Wesselényi-szervezkedés felszámolását követő időszakból nem állnak rendelkezésre, ezek 

tartalmára csak a két Csáky testvér fennmaradt levelei alapján lehetséges valamelyest 

visszakövetkeztetni. Csáky Ferenc és Rottal levelezésének súlypontja, amint az első 

diagramon is látható, az 1665–1668 közötti időszakra esik. 

 

 

 

Ehhez hasonló tendenciát mutat Rottal János Csáky Istvánnal folytatott levelezése. 

Esetükben az elveszett vagy lappangó levelekkel számolva is feltételezhető, hogy 

kapcsolattartásuk 1666–1669 között, tehát a Wesselényi-szervezkedés kibontakozása idején 

volt a legintenzívebb. Míg Rottal 87 darab leveléből 66, addig az akkor szatmári főkapitányi 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669

Csáky Ferenc levelei

Rottal János levelei



64 
 

tisztséget is viselő Csáky István 174 darab leveléből 120 ebben az időszakban íródott. Az 

összes közül kiemelkedik az 1667. év, ahonnan arányaiban messze a legtöbb, 68 darab Csáky 

István által írt levél maradt fenn. Messzemenő következtetéseket mégsem érdemes levonni, 

amit az 1665. és 1666. évek jól szemléltetnek. Rottaltól ebből az időszakból 12, illetve 19 

darab, Csákytól viszont mindössze 2 darab levél maradt fenn.354 

 

 

 

A fennmaradt levelek arányának tekintetében tehát egészen más a helyzet, mint Esterházy 

László és Batthyány (I.) Ádám esetében, akiktől összesen 377 darab levél maradt az utókorra 

az 1646–1652 közötti időszakból – ez Martí Tibor számításai szerint levelezésük 80%-át 

jelenti, ami igencsak jó aránynak tekinthető.355 Rottal és Csáky István levelezése ennél 

nagyobb időszakot, csaknem másfél évtizedet ölel át, ám kettejük kapcsolatának alakulásáról 

a valamivel kedvezőtlenebb – ám 17. századi viszonylatban még így is kivételesnek 

tekinthető – forrásadottság miatt óvatos következtetéseket lehet csak levonni. Bizonyos 

tendenciák azonban, amiről fentebb ejtettem szót, így is megmutatkoznak, amit a levelek 

megoszlását tartalmazó diagram is jól szemléltet. 

 

                                                 
354 A táblázatban Csáky István keltezés nélküli leveleit értelemszerűen nem tüntettem fel. 
355 MARTÍ, 2011, 162–180. 
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III. 2. Két pályakép 

III. 2. 1. A magyarországi ügyek „szakértője”, Rottal János 

 

A Rottal család a 15. században került Stájerországba, tagjai hosszú időn át viselték a 

főkincstárnoki címet. Rottal Jánosnak és testvérének, Andrásnak az édesapja, az 1622-ben a 

magyar indigenátust elnyerő Johann Jacob von Rottal a 17. század elején, valamikor 1610 

előtt Morvaországba költözött, majd 1612-ben megvásárolta az uherské hradištěi kerületben 

fekvő napajedlai uradalmat.356 Feleséget Magyarországról választott magának (bethlenfalvi) 

Thurzó Mária személyében, aki a Thurzó család utolsó férfi tagjának, a szepesi ághoz tartozó 

Mihálynak volt a testvére.357 Morvaországba költözése előtt Magyarországon katonai 

szerepkörben, szendrői főkapitányként és prefektusként működött, mivel pedig jelentősebb 

összeget hitelezett II. Rudolf német-római császárnak, cseh és magyar királynak, 1602. 

április 26-án záloglevelet kapott tőle a murányi uradalomra.358 Bár a záloglevélben foglalt 

feltételeket Rottal nem tartotta be, amelynek következtében az érintett központi szervek, az 

uradalom lakosai, valamint a várban szolgáló katonák egyaránt az uradalom elvételét 

javasolták Rudolfnak, ő 1607 októberében mégis egy kedvezőbb feltételeket tartalmazó, és 

nemcsak Johann Jacob von Rottal, hanem felesége, Thurzó Mária nevére is szóló 

záloglevelet állított ki.359 

Rottal János édesanyjának, Thurzó Máriának köszönhette elsősorban, hogy a német 

mellett magyarul is igen jól tudott. Általa került rokonságba a kőrösszegi Csáky család 

tagjaival, idősebb Csáky István tárnokmesterrel és fiaival, Csáky Ferenccel, Csáky Istvánnal 

és Csáky Lászlóval, ugyanis Thurzó Mária lánytestvére, Zsuzsánna a tárnokmester 

                                                 
356 D’ELVERT, 1869, 17–18.; SCHWARZ, 1943, 329.; Johann Jacob von Rottalt az 1622. évi országgyűlésen 
honfiúsították. 1622. évi 79. törvénycikkely. CJH, 1608–1657, 232–235. Az 1635. évi 93. törvénycikkelyből 
kiderül, hogy 1622-ben Johann Jacob Rottallal együtt Andreas Rottalt (magyarosan Rottal András) is maguk 
közé fogadták a rendek, mivel azonban 1622-ben még kiskorú volt, 1635-ben neki is le kellett tennie a 
honfiúsítási esküt. Ez alapján valószínűsíthető, hogy Johann Jacob von Rottal András nevű fiáról van szó, akit 
másik fiával, a jelen kötet középpontjában álló Jánossal együtt 1624 decemberében birodalmi grófi rangra 
emeltek. CJH, 1608–1657, 352–355. Vö. RUZSA-NAGY, 2001, 15. (62. lábjegyzet). Thurzó Mihály 1636. 
augusztus 11-én hunyt el. 
357 Thurzó Mihály 1636. augusztus 11-én hunyt el. A család árvai ága már 1621. október 19-én kihalt Thurzó 
Imrével. DEÁK, 1883, 114. 
358 Murány 1609-ben előbb Széchy Tamás, majd fia, Széchy György zálogbirtoka lett. A későbbi nádor, akkor 
füleki kapitány Wesselényi Ferenc azt követően szerezte meg, hogy Széchy György lányát, Széchy Máriát 
feleségül vette 1644-ben. KENYERES, 2002, 472. 
359 Johann Jacob von Rottal az 1608. évi 23. törvénycikkely miatt – amely szerint az uralkodónak gondoskodnia 
kell arról, hogy az idegenek kezében lévő birtokokat a született magyaroknak adják – nem tarthatta meg 
Murányt, ami ezt követően került Széchy Tamás kezébe 1609-ben. Johann Jacob von Rottalról a murányi 
zálogbirtok kapcsán bővebben: SARUSSI KISS, 2008, 50–56. 
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feleségének, Forgách Évának volt az édesanyja.360 Magyar nyelvtudásához minden 

bizonnyal az is hozzájárult, hogy öt éven át tartózkodott unokatestvére, az 1622–1625 között 

nádori tisztséget viselő Thurzó Szaniszló udvarában.361 Miután 1636-ban fiágon kihalt a 

Thurzó család, édesanyjuk révén Rottal János és András is részesült az örökségből. Így került 

birtokukba fejenként Temetvény és Richnó egynegyede, a Jánosra eső részt azonban 1635-

ben a szintén Thurzó-rokon Forgách Éva férje, a későbbi tárnokmester, Csáky István 35000 

forintért megváltotta.362 

A valószínűleg protestánsnak született, legkésőbb azonban házasságkötésekor már 

katolikus felekezetű Rottal önálló morvaországi pályája megindulásának egyik fontos 

lépéseként 1626-ban feleségül vette Helene Würben-Freudenthal grófnőt, a harmincéves 

háborúban a Habsburgok elleni felkelésben részt vevő protestáns Georg von Würben 

özvegyét.363 Ennek révén került hozzá a kvasicei uradalom, idővel pedig hatalmas 

morvaországi birtokokra tett szert. Szerzeményei közül kiemelendő a Lobkowitz hercegtől 

1650-ben megvásárolt Holešov, ahol Rottal hamarosan kastélyt építtetett, valamint a 

csehországi Horní Beřkovice, amit 1656-ban vett meg.364 

Rottal – talán már 1633-ban – előbb uherské hradištěi kerületi főkapitány 

(Kreishauptmann) lett, majd 1637-től morva Oberstlandrichter, 1642-től morva 

Oberstlandskämmerer volt.365 Komoly előrelépést jelentett karrierjében a morva 

tartományfőnöki (Landeshauptmann) tisztség elnyerése. Bár kinevezetését hivatalosan 

1648-ban kapta meg, a hivatal igazgatását ténylegesen már 1646-ban ő végezte a tisztséget 

akkor viselő Paul Graf Liechtenstein-Castelkorn († 1648) helyett.366 Mindeközben bécsi 

udvari pozíciója is erősödött. 1637. november 4-én engedélyt kapott az uralkodó külső 

előszobájába (äußere Anticamera) való belépésre,367 1642. december 12-én pedig 

testvérével, Andrással együtt birodalmi grófi rangra (Reichsgraf) emelték.368 1643. 

december 21-én az uralkodó belső előszobájába (innere Anticamera) való belépést is 

                                                 
360 Vö. DEÁK, 1883, 114–115. 
361 ÖStA AVA FHKA HFU Kt. 381. (régi r. Nr. 162.) 1640. szeptember 7. fol. 49–50. 
362 RUZSA-NAGY, 2001, 15–16. 
363 D’ELVERT, 1869, 18.; SCHWARZ, 1943, 328. 
364 D’ELVERT, 1869, 18–19. 
365 D’ELVERT, 1869, 18.; SCHWARZ, 1943, 328. 
366 HENGERER, 2004, 554. 
367 HENGERER, 2004, 227. 
368 SCHWARZ, 1943, 329. 
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engedélyezték neki.369 1646. szeptember 22-én kamarássá,370 1650. január 29-én titkos 

tanácsossá nevezték ki.371 Már idős korában, 1663. november 11-én avatták az aranygyapjas 

rend tagjává.372 

1655-ben Rottal János lemondott morva tartományfőnöki tisztségéről, majd 

kérelmezte, hogy vonulhasson vissza birtokaira.373 1656-tól azonban már jelen volt Bécsben 

magyar tárgyú audienciákon,374 és úgy tűnik, hogy rövid időn belül sikerült jól kiismernie 

magát a magyarországi viszonyok között, az 1660-as években ugyanis már a magyar ügyek 

szakértőjeként tekintettek rá a Titkos Tanácsban. Rottal mind a Magyar Királyság egyházi 

és világi főméltóságaival, mind a befolyásos erdélyi politikusokkal rendszeres kapcsolatban 

állt, ami lehetővé tette számára a többirányú tájékozódást, az információk széles körből való 

begyűjtését.375 Pauler Gyula megállapításaira is alapozva Benczédi László – szembeállítva 

az abszolutizmus hívének tekinthető Wenzel Eusebius von Lobkowitz-cal, Johann Paul 

Hocherral és Raimondo Montecuccolival – a mérsékeltebb bécsi politikai irányvonal 

megtestesítőjeként tartotta számon az előző generációba tartozó, ekkor már rutinos 

politikusnak számító grófot, akit a korabeli hiresztelések szerint Wesselényi Ferenc nádor 

halála után komolyan foglalkoztatott a nádori tisztség elnyerésének gondolata is.376 

Simulékony modorával, barátkozó gesztusaival, a korabeli magyar nemesi nacionalizmus 

jellemző szófordulataival – „mint igaz magyar, bizony szeretem, és örömest szolgálok 

hazánknak”, olvasható például 1668 májusában kelt levelében377 – igyekezett megnyerni 

magának a magyar főurak, nemesek jóindulatát.378 Több alkalommal központi szerepet 

                                                 
369 HENGERER, 2004, 227. 
370 ÖStA HHStA HA OKäA F 2 Verzaichnus der Camerern, welche seith Ao. 1615 bis dato vor Ihro K. M. 
Camerern aufgenommen worden 1615–1650, fol. 21–32. Ugyanezzel a dátummal szerepel a III. Ferdinánd 
idejéből való Hofstaatban. ÖStA HHStA HA OMeA SR 186. 
371 SCHWARZ, 1943, 328. 
372 ÖStA HHStA HA OMeA Zeremonialprotokolle Bd. 2. pag. 1028. 
373 MNL OL A 5 1650: 1. 
374 1656 májusában például a felső-magyarországi végvidéki katonaság fizetésének tárgyában. ÖStA AVA 
FHKA HFU Kt. 459. (régi r. Nr. 198.) 1656. május 13. fol. 90–114. 
375 Rottal János magyarországi szerepének összegzése legújabban: R. VÁRKONYI, 2002, 447–448. A rokon 
családok teljes körének feltárása további kutatásokat igényel. Rottal János édesapjának, Johann Jacob von 
Rottalnak a lányai közül Katalint Fitter Gyula, míg Zsuzsannát Sándor Gáspár vette feleségül. 
376 „Annak a kényes egyensúlyi állapotnak, amely a bécsi udvar és a magyar rendek között az 1660-as évekre 
kialakult, aligha lehetett volna jobb kifejezőjét találni, s egyben rátermettebb irányítóját elgondolni Rottal 
Jánosnál.” BENCZÉDI, 1974, 614. Vö. PAULER, 1876, I, 157–158. Mindehhez érdemes hozzátenni, hogy 1659-
ben – mikor úgy tűnt, hogy Wesselényi nádor hamarosan távozik az élők sorából – egyes vélemények szerint 
Rottal János tűnt a legesélyesebbnek a nádori tisztség elnyerésére. Erről bővebben: TOMA, 2005, 125–126. 
377 RCSL, 2017, 204. sz. 
378 Szabó András Péter vizsgálatai során arra jutott, hogy a Bocskai-felkelés nyomán két alapvető 
nemzeteszmét lehet elkülöníteni. Ezek egyike a felekezetek felettei nemesi nacionalizmus, ami az „igaz 
magyarság, „magyaros magyarság” hívószavait használta. Emellett létezett egy ószövetségi nyelvet használó 
református nemzeteszme is, ami a bibliai mitizáció eszközével élt. A kérdésről kimerítően: SZABÓ, 2012, 1085–
1160. 
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játszott az Erdéllyel fenntartott politikai-diplomáciai kapcsolattartásban. Jelen volt az 1664. 

november 24-én meginduló szatmári tárgyalásokon, amelyeknek tárgya a székelyhídi vár 

kiürítése és felrobbantása volt.379 A felső-magyarországi vármegyék és az Erdélyi 

Fejedelemség sérelmeinek orvoslását rendezni hivatott, 1669 áprilisában, májusában 

lezajlott eperjesi tárgyaláson császári és királyi biztosként fontos politikai megbeszéléseket 

folytatott az erdélyi küldöttekkel.380 

1668 októberében az özvegy nádorné, Széchy Mária megbízásából Bory Mihály 

felkereste a Morvaországban tartózkodó Rottalt, majd feltárta előtte a szervezkedés 

részleteit, átnyújtva számára a Murányban őrzött iratok jegyzékét is. Rottal ezt követően, 

1669 januárjában benyújtotta a leleplező okmányokat német fordításban a Titkos Tanácsnak, 

és ezzel igen nagy mértékben járult hozzá a Wesselényi-szervezkedés felszámolásához.381 

1670-ben, a mozgalom elfojtása után az ő elnöklete alatt kiküldött bizottság kapta feladatul 

a Felső-Magyarországon fellángolt indulatok lecsillapítását, valamint az országrész 

közigazgatási, kamarai és igazságszolgáltatási viszonyainak rendezését.382 Politikai 

megbízhatósága és széleskörű tapasztalatai tették alkalmassá arra, hogy a Wesselényi-

szervezkedés felszámolását követő magyarországi perek lefolytatásában is kulcsszerephez 

jusson, előbb a lőcsei commissio, majd a pozsonyi judicium delegatum elnökeként.383 Bár 

1670 augusztusában újból engedélyt kért visszavonulására,384 a bécsi kormányzat ezt 

követően is számított szolgálataira. 1671 nyarán a Magyar Királyságban bevezetett accisa 

ügyében kérték ki véleményét,385 1673 márciusában pedig I. Lipót őt, valamint Johann 

Hartwig von Nostitz cseh főkancellárt bízta meg a Gubernium elnökének, Johann Caspar 

von Ampringennek a beiktatásával. A két királyi biztos közül Rottal volt az, aki átadta 

Ampringennek az új hivatal pecsétnyomóját.386 

                                                 
379 Rottalnak az 1664-es szatmári tárgyalások során játszott szerepéről: TRÓCSÁNYI, 1972, 46–51. 
380 A Rottalnak adott utasítás: ÖStA AVA FHKA HFU Kt. 518. (régi r. Nr. 227.) 1669. március 28. fol. 798–
814. Az 1669. évi eperjesi traktáról és Rottal szerepéről: TRÓCSÁNYI, 1972, 75–78.; PAULER, 1876, I, 233–
234, 238–253. 
381 PAULER, 1876, I, 213–219., 224–227.; BENCZÉDI, 1974, 629–630. 
382 EMBER, 1946, 184–185. 
383Az 1670–1671. évi magyarországi perekben betöltött szerepéről: PAULER, 1876, II, 118., passim.; Rottal az 
erőszakos felső-magyarországi ellenreformáció terjesztésében is szerepet kapott. I. Lipót még 1670. augusztus 
20-án utasította őt mint a lőcsei commissio vezetőjét, hogy foglalja vissza a ferencesek régi kolostorait Bártfán 
és Lőcsén. MIHALIK, 2013, 143. 
384 SCHWARZ, 1943, 329. 
385 Az Udvari Kamara Rottal Jánosnak. ÖStA AVA FHKA HFU Kt. 534. (régi r. Nr. 233.) 1671. július 11. fol. 
177–178. Rottal az accisa bevezetésével foglalkozó július végi ülésen is részt vett. Az ezzel kapcsolatos 
ügyiratot, benne a tárggyal foglalkozó Referattal és Rottal véleményével ld. uo. 1671. július 30. fol. 395–422. 
386 A beiktatást eredetileg Wenzel Eusebius von Lobkowitz főudvarmester végezte volna el, akinek azonban I. 
Lipót feleségének, Margit Teréziának 1673. március 11-én bekövetkezett halála miatt Bécsben kellett 
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Bizonytalan adatok állnak rendelkezésre arra nézve, hogy két feleségétől, a már 

említett Helene Würben-Freudenthal grófnőtől, majd Anna Maria Sternberg grófnőtől hány 

gyermeke született. Név szerint egyedül Eleonora nevű lánya († 1655. május 15.) ismert, aki 

Ferdinand Ernst von Waldsteinhez († 1657) ment feleségül. Gyermekeik, Ferdinand Franz 

(† 1667 december), Maximilian († 1688. január 7.) és Ernst Joseph (1654–1708) iránt Rottal 

nagy reményeket táplált, szüleik halála után minden bizonnyal igyekezett is gondoskodni 

róluk, éppen ezért igencsak megrázta, mikor előbbi kettő gyors egymásutánban elhunyt, és 

a legkisebb fiú is komolyan betegeskedett.387 Eleonorán kívül a jelek szerint Rottalnak volt 

még egy fia és egy lánya. Előbbire 1666 február végén papírra vetett sorai szolgáltatnak 

adatot,388 míg 1666 szeptemberében és 1670 márciusában kelt levelében Prágában 

betegeskedő lánya miatt aggódott.389 Rottal végül gyermektelenül halt meg, végrendeletében 

örököseként két unokaöccsét, Johann Christoph és Julius Wilhelm Rottalt jelölte meg.390 

 

III. 2. 2. Báty és felettes: Csáky Ferenc pályájának vázlata 

 

A disszertáció témájának, valamint Csáky István és Rottal János levelezésének 

szempontjából is szükséges röviden bemutatni Csáky István tárnokmester három fia közül a 

legidősebb, Csáky Ferenc gróf pályájának az alakulását. Mindezt önmagában már az a 

korábban már említett tény is indokokolja, hogy édesapja halála után gyakorlatilag Csáky 

Ferenc vált a család fejévé. 1663 elején ő kapta meg a szepesi főispánságot, miután pedig 

elnyerte a felső-magyarországi főgenerálisi tisztséget, a katonai hierarchiában is öccse, 

István fölé került, ami magától értetődően számtalan kisebb-nagyobb súrlódáshoz vezetett. 

Pályájának alakulását alapvetően befolyásolta édesapjával való konfliktusa, amelynek egyes 

részleteiről már megemlékeztem.391 

                                                 
maradnia. Rottalt és Nostitzot ezt követően nevezte ki az uralkodó beiktató királyi biztosnak. KÁROLYI, 1883, 
61–64. 
387 Vö. RCSL, 2017, 183., 188. sz.; Leszármazási táblájuk: RÖHSNER, 2009, Tafel 22. Az információért Fazekas 
Istvánnak tartozom köszönettel. 
388 58. sz. levél. Fenntartásokkal kell tehát kezelni azt a Rottalról szóló, láthatólag pontatlanságokat tartalmazó 
szócikket, amely szerint két házasságából mindössze Maria Eleonora született. WURZBACH, 1874, 161.; 
Ferdinand Waldstein halálához: RCSL, 2017, 183. sz. 
389 RCSL, 2017, 72., 272. sz. Talán az ő halálára utalnak Csáky Ferenc 1667 szeptemberében kelt levelének 
részvétnyilvánító sorai, ami megmagyarázná Rottal fokozott érdeklődését a Waldstein fiúunokák sorsa iránt. 
Vö. RCSL, 2017, 162. sz. 
390 1674. december 4. ÖStA HHStA OMeA VIII. Testamente Kt. 626. 1675/1. Köszönöm Fazekas Istvánnak, 
hogy rendelkezésemre bocsátotta a másolatot. 
391 Ld. I. 1-es és I. 3-as alfejezetek. 
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Az említett konfliktusokat leszámítva Csáky Ferenc esetében is a főúri családok 

sarjainak esetében tipikusnak minősíthető pályaív figyelhető meg. 1649-ben megkapta 

királyi kamarási kinevezését, ezenfelül pedig elnyerte a magyar királyi tanácsos és az 

aranysarkantyús vitézi címet is.392 Ezt követően az időközben az atyai harag elől Bécsben 

menedéket kereső és a kijelölt menyasszony, Homonnai Drugeth Katalin helyett Czobor 

Erzsébettel frigyre lépő gróf más fiatal főurakhoz hasonlóan maga is katonai pályára lépett. 

1654 júniusában Philipp Graf von Mansfeld győri főkapitány, Lippay György esztergomi 

érsek, Szelepcsényi György veszprémi püspök és nagybátyja, Csáky László országbíró 

támogatásával Veszprém főkapitánya lett. Tisztségviselése azonban meglhetősen rövidre 

sikerült, 1656 augusztusában ugyanis benyújtotta lemondását.393 1660-ban Csáky Ferenc 

végül visszatért az atyai házhoz, és Deák Farkas szerint még ugyanebben az évben édesapja 

megbízásából 300 lovas katonával a törökök által ostromolt Várad felmentésére indult a 

Hernád-völgyön.394 

Az édesapja halála után, 1663 januárjában szepesi főispánná kinevezett Csáky Ferenc 

karrierjének csúcsát a felső-magyarországi főgenerálisi tisztség elnyerése jelentette, amit az 

uralkodó 1664 decemberében ruházott rá. Az új főgenerális működését azonban mindvégig 

beárnyékolta, hogy már a kezdetektől fogva nem bírt kellő politikai támogatottsággal, amit 

súlyosbított jogi értelemben vett legitimációjának hiánya. Tisztségét minden bizonnyal 

annak köszönhette, hogy Wesselényi Ferenc nádor őt javasolta a Nádasdy Ferenc országbíró 

és a bécsi udvarban a magyar ügyek tekintetében nagy befolyással bíró Rottal János által 

pártfogolt öccsével, Csáky Istvánnal szemben.395 Bátyja kinevezésén a jelek szerint nem 

csak Csáky István ütközött meg, erre utalnak legalábbis Wesselényi 1665. február 3-án 

papírra vetett, Csáky Ferencnek címzett sorai: „Nem hiszi kegyelmed talán, de nem csak 

gróf Csáki István bele fordult fel ellenem kegyelmed generálissága miatt, de olyanoknak is, 

kiket nem vélne kegyelmed.”396 Ennél nagyobb problémát jelentett, hogy mivel kassai 

beiktatásán egy német biztos is jelen volt, azt a magyar rendek érvénytelennek tekintették.397 

                                                 
392 Kamarási esküjét 1649. május 31-én tette le. PÁLFFY, 1998, 139. 
393 PÁLFFY, 1998, 127–128. 
394 Deák Farkas idősebb Csáky István Wesselényi Ferenc nádornak írt levelére hivatkozik, anélkül azonban, 
hogy megjelölte volna a forrás lelőhelyét és a levél keltezési helyét és idejét. Ha Csáky Ferenc valóban meg 
is indult, valószínűleg a vár közelébe sem jutott el. DEÁK, 1883, 199. 
395 TOMA, 2005, 53–54. 
396 Idézi: BENCZÉDI, 1975a, 511. 
397 PÁLFFY, 1998, 139. PÁLFFY, 1997, 273. Hain Gáspár szerint az eseményre 1665. május 14-én került sor. 
HAIN, 1910–1913, 309. Érdemes megemlíteni, hogy Csáky István 1681. december 28-án kelt felső-
magyarországi főgenerálisi kinevezése és utasítása mellékleteként megtalálható egy a beiktatás akadályaival 
foglalkozó, aláírás és keltezés nélküli irat, amely tartalma alapján Csáky Ferenctől származik. A beiktatást a 
német biztos jelenléte miatt érvénytelennek tekintő véleményekkel szembeszálló Csáky azzal érvel, hogy a 
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Ez a tény és vicegenerálisával, Pethő Zsigmonddal fennálló folyamatos konfliktusa egész 

főgenerálisi működését beárnyékolta. A felső-magyarországiak iránta való 

bizalmatlanságára utalt ő maga is 1667 szeptemberében Rottalnak szóló levelében: „Azelőtt 

is megírtam nagyságodnak, hogy az instellatiónak defectusa miatt […] nem lehetvén semmi 

confluxusa hozzám az embereknek, nem tudhatok, sem érthetek semmit olyat, kirűl 

nagyságodat tudósíthatnám. Valóban rosszul esnék, ha Nádasdynak committáltatnék, mint 

híre sok.”398 Konfliktusai oda vezettek, hogy 1668 decemberében a Magyar Tanács esetleges 

leváltásáról is tanácskozott, és maga Rottal János is a lemondást javasolta számára,399 a 

feszült és bizonytalan politikai helyzetre való tekintettel azonban tisztségét végül egészen 

1670 novemberében bekövetkezett haláláig megtartotta. 

Bár Pauler Gyula jellemzése, miszerint Csáky Ferenc „bátor, eszes, még inkább 

ravasz, köpönyegforgató” ember volt,400 túlzónak tekinthető, tény hogy a gróf politikai 

tevékenysége is állásfoglalásai igencsak ellentmondásosnak tűnnek. 1666. augusztus 23-án 

ő is részt vett a Wesselényi Ferenc nádor által összehívott murányi tanácskozáson, ahol a 

bécsi udvar politikájával elégedetlen jelenlévők eldöntötték, hogy a Habsburgok ellen 

segítséget kérve követet küldenek a Portára, cserébe felajánlva, hogy a Magyar Királyság 

Erdélyhez hasonló vazallusi függésbe kerülne.401 Benczédi László megítélése szerint 

ugyanakkor Csáky nem vált a mozgalom részesévé, hanem kettős játékot űzve, egyfajta 

„hintapolitikát” folytatva próbálta meg elérni, hogy mind a bécsi udvar, mind a felső-

magyarországi nemesi ellenzék bizalommal legyen iránta, ebben a törekvésében azonban 

nem járhatott sikerrel. 1669 tavaszán a már említett, a felső-magyarországiak és az erdélyiek 

sérelmeit tárgyaló eperjesi traktán a jelek szerint nem vett részt, az eseményeket azonban ő 

maga is figyelemmel követte, és mint felső-magyarországi főgenerális az Udvari Haditanács 

elnökének, Raimondo Montecuccolinak javaslatot is tett a probléma rendezésére, a 

felekezeti ellentétek orvoslására.402 Helyzetének nehézségére világítanak rá az 1670 

januárjában lezajlott események. Ekkor az uralkodói tiltás ellenére Kassán összegyűlt felső-

magyarországi rendek Csáky közbenjárását kérték sérelmeik orvoslása érdekében, aki a 

többek között a Bereg vármegye által Báthory Zsófiával szemben indítot vallási per 

                                                 
kérdésről a törvény valójában nem rendelkezik, valamint hogy a beiktatást már a néhai nádor, Wesselényi 
Ferenc is törvényesnek tekintette. MNL OL P 71 64. cs. Fasc. 174. Nr. 25. 
398 Csák Ferenc Rottal Jánosnak. H. n., 1667. szeptember 23. RCSL, 2017, 162. sz. 
399 Minderre a III. 3-as alfejezetben még kitérek. 
400 PAULER, 1876, I, 99. 
401 PAULER, 1876, I, 101–102. 
402 Csáky Ferenc Raimondo Montecuccolinak. Nagyida, 1669. május 1. és Kassa, 1669. június 1. ÖStA KA 
AFA Kt. 167. Fasc. 5. fol. 66–67. és Fasc. 6. 92–93. 
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megakadályozásával kapcsolatos panaszaikat megküldte Kassáról,403 egyéb tekintben 

azonban már csak hivatalánál fogva sem tehetett eleget kívánságaiknak. Minden bizonyal 

tehát ennek összefüggésében kell értelmezni azt a döntését, hogy a tiltásra hivatkozva – mint 

a felső-magyarországi főgenerálisi tisztet viselő személy – távol maradt a gyűléstől.404 

A Csáky Ferenc személye iránti bizalom a kormányzat részéről végül végérvényesen 

megingott a felső-magyarországi nemesi felkelés kitörése idején tanúsított magatartása 

miatt. A felső-magyarországi főgenerális ugyanis kevés számú, fizetetlen katonaságát eleve 

nem tartotta alkalmasnak arra, hogy szembeszálljon a felkelőkkel, ezért a generálisi zászlót 

Bársony György váradi püspöknek átadva Lengyelországba távozott, végvári tisztjeit és 

Kassa parancsnokát arra utasítva, hogy a vármegyékkel ne szálljanak szembe, mert, mint a 

Sáros vármegyei katolikus nemesnek, Kapy Gábornak szóló levelében írta magáról, 

„énmiattam nem romlott, s ezután sem romlik soha is az ország”. A határ átlépése előtt a 

főgenerális Lublóról még megüzente Széchy Máriának, Krakkóból Szilézián keresztül 

Bécsbe készül, hogy lemondjon hivataláról, és kérte, hogy szerezze meg neki I. Rákóczi 

Ferenc jóindulatát, mert ha az ország az övé lesz, ő is csatlakozni szeretne hozzá.405 A saját 

bevallása szerint ekkor igen beteg Csáky már Lengyelországból, április 27-én kelt, Szepes 

vármegyének szóló levelében is helyzetének lehetetlenségével indokolta eltávozását.406 

Miután egyértelművé vált, hogy a felkelés kudarcba fullad, visszatért Lengyelországból,407 

és korábbi cselekedeteit feledtetni próbálva részt vett a felkelők üldözésében, igaz, Benczédi 

László szerint egyúttal menteni is igyekezett őket.408 Saját ügyének orvoslása érdekében 

Raimondo Montecuccoli haditanácsi elnök pártfogását kérte.409 Csáky Ferencet végül 1670. 

november 17-én bekövetkező halála410 után felségárulás vádjával fej- és jószágvesztésre 

ítélték, elkobozva tőle szepesvári birtokrészeit, köztük szomolnoki rézbányarészét, valamint 

a nagyidai uradalmat és Gönc városában birtokolt részét.411 

 

                                                 
403 SZABÓ, 1958, 206. Báthory Zsófia ellen a birtokain történő erőszakos vallási beavatkozások miatt 
indítottak pert, amit a király rendelete folytán a magyar kancellária és az Udvari Haditanács parancsára éppen 
Csáky Ferencnek kellett magakadályoznia néhány nappal korábban. SZABÓ, 1958, 205–206. 
404 Csáky Ferenc tevékenységét inkább negatívan lefestve: BENCZÉDI, 1975a, 511–513. 
405 PAULER, 1876, II, 17–18. BENCZÉDI, 1975a, 513. A Csáky Ferenc Kapy Gábornak szóló levelében olvasható 
idézetet ld. BENCZÉDI, 1975a, 513. 
406 ŠA LE SŽ, KP KS, Kr. 118., 1670, Nr. 406. 
407 Raimondo Montecuccolinak 1670. május 4-én írta meg Szepesről Lengyelországból való visszatérésének 
hírét. ÖStA KA AFA Kt. 168. Fasc. 5. fol. 146–147. 
408 BENCZÉDI, 1975a, 513. 
409 ÖStA KA AFA Kt. 168. Fasc. 7. fol. 245–246. 
410 Halálának időpontja: HAIN, 1910–1913, 391. 
411 ÁGOSTON, 1913, 254. BENCZÉDI, 1980, 35–36. Csáky Ferenc pályájáról újabban röviden: PAPP, 2011, 59–
64. 
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III. 3. Kölcsönös érdekek. Rottal patrónusi szerepvállalása 

 

A Rottal János és a Csáky fivérek közötti levelezésnek a segítségével valamelyest nyomon 

követhetővé válik a származásukat és rangjukat tekintve egyaránt előkelő, azonban eltérő 

politikusi generációba tartozó és társadalmi közegben mozgó levelezőpartnerek, elsősorban 

Rottal János és Csáky István kapcsolatának alakulása. Tartalmukat tekintve azonban ezek a 

misszilisek rendkívül szerteágazó témaköröket ölelnek fel. Míg a már kipróbált, rutinos 

politikusnak számító Rottal leveleiben elsősorban a bécsi udvar politikai kultúrájának és 

társasági életének lenyomata érhető tetten, addig Csáky Ferenc és István levelei amellett, 

hogy értékes információt nyújtanak a felső-magyarországi országrész és a szatmári végvidék 

társadalmi-politikai viszonyairól, számos hírt tartalmaznak az Erdélyi Fejedelemségre, a 

váradi törökökre és Lengyelországra vonatkozóan. A misszilis levelek sajátos vonásának 

tekinthető ugyanakkor, hogy a jogbiztosító iratokkal szemben nagyobb tér jut bennük a 

személyes véleményeknek és érzelmeknek is. Csáky István és Rottal levelezéséből például 

kiderül, hogy a szatmári főkapitány Olivier Freiherr Wallis von Karighmain császári 

vezérőrnaggyal csaknem barátinak tekinthető kapcsolatot ápolt,412 míg Csáky Ferenc 

leveleinek egyik központi eleme vicegenerálisával, Pethő Zsigmonddal folyamatosan 

fennálló, kölcsönös személyeskedéstől és vádaskodásoktól sem mentes konfliktusa. Emellett 

olyan magánéleti témák is előkerülnek, mint például Rottal unokáinak halála vagy Csáky 

István gyermekeinek születése. Külön kiemelendő, hogy a szatmári főkapitány levelei sok 

új adattal szolgálnak lánya, Csáky Krisztina és az ifjú Erdődy Sándor házasságának 

körülményeiről.413 

A levelezésben a gazdasági-kereskedelmi együttműködés nyomai is fellelhetők. Így 

fény derül Rottal morvaországi, „új féle” majorsággal kapcsolatos terveire, amelyhez a 

szükséges szarvasmarhák beszerzése terén Csáky Istvánra is számított,414 utóbbi a jelek 

szerint pedig igyekezett teljesíteni kérését.415 Levélváltásukból derül ki az is, hogy 1665 

júliusa és 1666 januárja között Annibale Gonzaga herceg, az Udvari Haditanács elnöke 

Csáky Istvántól szeretett volna lovakat beszerezni, a két fél között pedig Rottal vállalta fel a 

közvetítő szerepet.416 A legjelentősebb vállalkozásnak a lengyel zálogban lévő lublói vár és 

                                                 
412 Erre az IV. 2-es alfejezetben térek ki. 
413 A lakodalomra Csáky Rottalt is meghívta. RCSL, 2017, 240. sz. 
414 RCSL, 2017, 53. sz. 
415 Rottal 1666 februárjában és szeptemberében is köszönetét fejezte ki Csákynak a szarvasmarhák 
megvásárlása ügyében tett erőfeszítéseiért. RCSL, 2017, 58. és 71. sz. 
416 Rottal 1665. július 26-án, Bécsben kelt levele ismerteti a herceg kívánságait. RCSL, 2017, 44. sz. 
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uradalma, valamint a 13 szepesi város kiváltásának a terve tekinthető, amely 1667–1668 

során rendre témájául szolgált Rottal és a két Csáky testvér levelezésének.417 

Koherens képet megrajzolni a levelezés szerteágazó témái, bonyolult és sokrétű 

összefüggései miatt tehát igen nehéz, egyes csomópontokat azonban lehetséges megragadni. 

Az említett gazdasági és kereskedelmi együttműködésből származó kölcsönös előnyök 

mellett a politikai vonatkozások is tetten érhetőek a levelezésben. A Csáky fivérek a rendi 

szervezkedés kibontakozásának időszakában rendszeresen tájékoztatták Rottal Jánost a 

felső-magyarországi nemesi ellenzék mozgolódásáról, valamint az erdélyiekkel való 

kapcsolattartásáról,418 emellett a nádorság ügyében is támogatásukról biztosították 

Rottalt.419 

Mindemellett Rottal János és Csáky István között végig létezett egyfajta patrónus–

kliens viszony420 az 1660-as évtizedben. Az udvari arisztokráciához sorolható Rottal, mivel 

mind a német, mind a magyar nyelvet igen jól bírta, alkalmas volt arra, hogy a dinasztiahű 

családok ifjú sarjai számára összeköttetést biztosítson a bécsi udvarban falysúlyos politikai 

szereplőivel, valamint bevezesse őket a társasági élet különféle színhelyeire, ami a német 

nyelvet a jelek szerint nem tökéletesen bíró Csáky István számára kiemelt fontossággal 

bírhatott.421 Rottal figyelemmel kísérte például az ígéretes pálya előtt álló Esterházy Pál 

tevékenységét,422 emellett igyekezett segíteni a köznemesség tagjai közül is az arra 

érdemesek pályáját. Közéjük tartozhatott a Csáky Ferencnek szolgálatokat teljesítő Szepes 

vármegyei nemes, Görgey Boldizsár is, akiről Rottal – félig-meddig talán tréfásan – megírta, 

„Görgey uram szívesen fárad, ha kegyelmed egy holnapig itt hagyja, megházasítjuk, s 

magyar sollicitator líszen. Valóban, s nagy kedvvel forgolódik az kegyelmed dolgaiban.”423 

Görgey mellett Csáky István embere, Illyefalvy János is megfordult Rottal környezetében 

Bécsben, aki az egyik alkalommal Illyefalvyt Vitnyédi Istvánnal együtt asztalánál is 

vendégül látta ebédre.424 Az ifjú Csáky István korábban már hivatkozott, 1660 januárjában 

kelt levelének sorai rávilágítanak Rottal közvetítő szerepére: „Lamberg uram tisztiben 

nincsen, ismeretiben penig Rottel uram által juthatok, kiben ajánlotta is magát.”425 

                                                 
417 Ld. a II. 2-es alfejezetben. 
418 Részletesebben ld. az V. 4-es alfejezetben. 
419 A kérdést V. 5-ös alfejezetben részletesen tárgyalom. 
420 Itt csak utalhatok a patrónus-kliens fogalompár terminológiai nehézségeire (ld. NOLTE, 1989, 1–17. PÁL, 
2010, 179–180.) 
421 Csáky István német nyelvtudásával kapcsolatos megjegyzésem: RCSL, 2017, 13. 
422 Ma is olvasható Esterházy Pál 12 darab levele Rottal Jánoshoz. MNL OL P 507 Lev. Ser. A. V. 15. d. Nr. 
548. 
423 Rottal János Csáky Ferencnek. Bécs, 1667. június 5. RCSL, 2017, 127. 
424 Rottal János Csáky Istvánnak. Bécs, 1667. december 1. RCsL, 2017, 174. sz. 
425 Ifj. Csáky István id. Csáky Istvánnak. Bécs, 1660. január 4. MNL OL P 72 106. cs. Fasc. 652. fol. 65–66. 



75 
 

Bensőséges, bizalmas viszonyukra jól rávilágít Csáky 1661 októberében papírra vetett 

mondata, amely ebben az esetben nem tekinthető pusztán udvariassági formulának: „teljes 

bizodalmom lévén eleitűl fogva mint nem idegenhez nagyságodhoz, atyai tetszését 

alázatosan kérem.”426 

Ez bensőséges viszony természetesen nem jelentette azt, hogy Rottal megosztotta 

volna Csákyval a bécsi udvarból származó információkat. A levelezést áttekintve 

egyértelműen kijelenthető, hogy az információcsere ebből a szempontból mindkét Csáky 

fivérrel folytatott levelezése esetén egyoldalú volt, ez azonban tulajdonképpen magától 

értetődőnek tekinthető.427 A császári tanácsos ugyanakkor már a kezdetektől fogva 

törekedett rá, hogy az általa pártfogolt Csáky István minél több időt töltsön a bécsi udvarban. 

A két fél minden bizonnyal legkésőbb már 1659-ben megismerkedhetett egymással, erre 

utalhat legalábbis, hogy édesapja arra kérte ifjabb Csáky Istvánt, adja át üzenetét 

Rottalnak.428 A következő évben Rottal már két ízben is javasolta az ifjú grófnak, hogy 

huzamosabb időre költözzön Bécsbe. Áprilisban kelt levelének segítségével valamelyest 

képet lehet alkotni arról, hogy egy magyar főnemes esetében miként kellett előkészíteni az 

udvarnál való lakhatást: „Én édes öcsém uram, az kegyelmed borait az nagyurak nagy 

kedvesen vettík. Választot is fognak írni, és gyakran emlegetni kegyelmedet. Úgy látom, 

hogy mások is azon gondolkodásban vagynak, ha kegyelmed az udvarnál lakhatník, jövendő 

nagy előmenetelire volna kegyelmednek. Hogy pedig kegyelmed nekem is két hordóval 

köldött, kegyelmednek megszolgálom.”429 

Idősebb Csáky István udvarba címzett levelei bizonyítják,430 hogy fia, István május 

második felében Bécsben tartózkodott, Rottal áprilisi levele tehát elérte célját. Az ifjú gróf 

azonban, vélhetően édesapja akaratából, hamarosan kénytelen volt visszatérni Szepesvárra. 

Október második felében I. Lipót Bécsbe való visszatérésének alkalmából Rottal újfent 

szorgalmazta ifjabb Csáky István Bécsbe menetelét, felajánlva, hogy ennek érdekében 

édesapjának is ír. Tudatában volt ugyanis annak, hogy pártfogoltja ezzel tudja megalapozni 

később majd jól használható kapcsolatrendszerét, valamint megismerni és elsajátítani azt az 

udvari politikai kultúrát, amelynek segítségével a politikai életben érvényesülhet, ezért is 

tartotta fontosnak jelezni, hogy a „költsíg nem nagy, de nagyobb hasznát várhatja kegyelmed 

                                                 
426 RCSL, 2017, 17. sz. (kiemelés tőlem) 
427 Ezúton is köszönöm Oborni Teréznek ezzel kapcsolatos észrevételét. 
428 Id. Csáky István ifj. Csáky Istvánnak. Szepesvár,1659. október 29. MNL OL P 71 111. cs. Fasc. 260. pag. 
116–119. 
429 Rottal János Csáky Istvánnak. Bécs, 1660. április 6. RCSL, 2017, 3. sz. 
430 Id. Csáky István két levele ifj. Csáky Istvánnak. MNL OL P 71 111. cs. Fasc. 260. pag. 166–169. és 184–
186. 
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jövendőre.”431 Bár a hónap elején ifjabb Csáky István maga is kérte Rottalt, hogy járjon 

közben édesapjánál, november 29-én kénytelen volt megírni, hogy édesapja akaratából el 

kell halasztania bécsi útját.432 Csáky tehát huzamosabb ideig nem tartózkodhatott Bécsben, 

1660 májusában azonban lehetősége nyílt arra, hogy Rottal mellett más, később sikeres 

karriert befutó személyekkel is ismeretségeket köthessen, amint az Maximilian Ferdinand 

Sprinzenstein alsó-ausztriai tartományfőnökké való kinevezésével kapcsolatos 

visszaemlékezéséből is nyilvánvalóvá válik.433 Talán az udvari politikai kultúra hatását 

mutathatja esetében az 1661 szeptemberében kelt levelében olvasható egyik megjegyzése is: 

„Harmadik levelem ez, kire válaszom nincsen nagyságodtúl, noha megtanultam udvarral, 

hogy néha semmi válasz is válasz.”434 Teleki Mihály 1678 szeptemberében kelt, Haller 

Jánosnak szóló levele alapján feltételezhető, hogy a válasz elmaradása esetén ez Csáky 

leveleinek jellemző fordulata lehetett: „Csáki Istvánként az válasz nem adást is válaszul kell 

vennem.”435 

Rottal ezt követően is igyekezett egyengetni Csáky István pályáját. A jelek szerint 

nagy érdemei voltak abban, hogy pártfogoltja 1661 nyarán elnyerte a szatmári főkapitányi 

tisztséget, ennek érdekében Laxenburgban személyes beszélgetéseket folytatott Johann 

Ferdinand von Portia főudvarmesterrel, valamint az Udvari Haditanács elnökével és 

alelnökével, Wenzel Eusebius von Lobkowitz és Annibale Gonzaga hercegekkel, majd 1664 

végén – ezúttal hiába – azon munkálkodott, hogy a megüresedett felső-magyarországi 

főgenerálisi tisztséget Csáky István kapja meg.436 

Az 1660-as évek második felében Rottal az udvari társasági életbe is megpróbálta 

bevonni a szatmári főkapitányt, szükség esetén a Bécsbe jövetelhez nélkülözhetetlen 

engedély (licentia) megszerzése érdekében is közbenjárva. Mikor 1666 júniusában a 

házasodni készülő I. Lipótot várták, Rottal fontosnak tartotta közölni Csákyval, hogy 

„minden jóakarói azt tanácsolják, hogy az őfölsíge ide való jövetelekor jelen lenne 

kegyelmetek.”437 A következő hónapban még annak lehetőségét is felvetette, hogy a Csáky 

                                                 
431 Rottal János Csáky Istvánnak. Bécs, 1660. október 18. RCSL, 2017, 6. sz. 
432 Csáky István két levele Rottal Jánosnak. Szepesvár, 1660. október 9. és Szepes, 1660. november 29. RCSL, 
2017, 5. és 7. sz. 
433 Csáky István Rottal Jánosnak. Szatmár, 1668. augusztus 29. RCSL, 2017, 219. sz. 
434 Csáky István Rottal Jánosnak. Szepes, 1661. szeptember 8. RCSL, 2017, 15. sz. (Kiemelés tőlem – B. M. 
J.) 
435 TML, VIII, 261. 
436 Erről részletesebben ld. a IV. 1-es alfejezetben. 
437 Rottal János Csáky Istvánnak. Bécs, 1666. június 13. RCSL, 2017, 66. sz. A magyar főurak közül I. Lipót 
esküvői menetében Esterházy Pál, Draskovich János és Nádasdy Ferenc is részt vett, a három főúr csapatokat 
is kiállított az eseményre. A témáról bővebben Viskolcz Noémi értekezett az Esterházy Pál bécsi bevonulását 
ábrázoló metszet kapcsán. VISKOLCZ, 2010, 129–142. 
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akár az I. Lipót és Margit Terézia tiszteletére rendezett, 1667 januárjában megtartott 

nagyszabású lovasbalettben is részt vehetne szereplőként.438 Adott esetben biztatta, írjon I. 

Lipótnak vagy éppen az Udvari Haditanács elnökének, Raimondo Montecuccolinak, jelezve 

egyúttal, hogy leveleit maga fogja bemutatni.439 Mikor 1665 augusztusában megírta neki, 

hogy Bécsbe érkezve maga nyújthatja át ajándékát az Udvari Kamara elnökének, Georg 

Ludwig von Sinzendorfnak, az aktuális ügy előmozdításán túl vélhetőleg a jövőre tekintve 

is tanácsosnak látta kettőjük személyes kapcsolatának szorosabbra fűzését.440 Ha arra volt 

szükség, mediátori képességeivel igyekezett Csáky István segítségére sietni a Wesselényi 

Ferenc nádorral, bátyjával, Csáky Ferenc felső-magyarországi főgenerálissal, valamint a 

Szatmáron állomásozó két császári ezredessel, Ladislaus Sparral, majd Karl von 

Strassoldóval rendre kiújuló konfliktusok során.441 Csáky István azonban nem minden 

esetben tudott vagy akart a Rottal segítsége által adódott lehetőségekkel élni. A lovasbaletten 

például – talán betegsége miatt – még nézőként sem volt jelen,442 és annak sincs nyoma, 

hogy ott lett volna az uralkodó Bécsbe való ünnepélyes bevonulásán. 

A fentiek alapján is kijelenthető, hogy Csáky István számára Rottal igen fontos 

kapocs volt a bécsi udvarhoz, és ezt 1670 tavaszának eseményei is megerősítik, erre azonban 

később fogok kitérni.443 Nem maradtak fenn adatok arról, mennyiben köszönhető Rottal 

tevékenységének, hogy Csáky István végül visszanyerte a bécsi döntéshozó kör bizalmát, 

                                                 
438 Rottal János Csáky Istvánnak. Bécs, 1666. július 28. RCSL, 2017, 68. sz. Az 1667. január 27-én a bécsi 
Burgban megtartott, politikai mondanivalóval is bíró, propagandisztikus célokat szolgáló lovasbalettről: 
KOVÁCS, 2012, 256–264. GOLOUBEVA, 2000, 104–105. Három jelenetének (A tűz és a víz vetélkedése, az 
Örökkévalóság temploma, valamint az 5. jelenet koreográfiája) elemzését ld. UTAK ÉS TALÁLKOZÁSOK, 1993, 
210–215. (Katalógus) 
439 1667 februárjából három levél is fennmaradt, amelyekben említés esik Csáky István I. Lipótnak írt 
leveleiről. 1667. február 2-án a szatmári főkapitány jelezte Rottalnak, kérésére elkezdte írni „csekély deáksága” 
szerint az uralkodónak szóló levelet, majd február 23-án mellékel is egyet. Ebben az időszakban bizonyosan 
több ilyen levél is született, hiszen éppen egy nappal későbbi levelében – mikor Csáky február 23-án kelt levelét 
még nem vehette kézhez – maga Rottal jelezte, hogy vette három levelét, amelyek közül az uralkodónak szólót 
maga mutatta be. A levelek sorrendben: RCSL, 2017, 82., 87. és 88. sz. Annibale Gonzaga herceg halálát 
követően Rottal először csak javasolta, ezt követően korholó hangnemben sürgette is Csáky Istvánt, hogy írjon 
Montecuccolinak. A szatmári főkapitány végül ezt meg is tette, levelét pedig Rottal mutatta be. RCSL, 217–
221. sz. 
440 Rottal János Csáky Istvánnak. Bécs, 1665. augusztus 17. RCSL, 2017, 46. sz. A Sinzendorf ellen sikkasztása 
miatt lefolytatott perről igen részletesen ld. KÖRBL, 2009, 144–340. 
441 A Csáky István és Wesselényi Ferenc közti ellentét odáig fajult, hogy előbbi a Rottal fülébe jutott hírek 
szerint Csáky a nádor „méltósága ellen szólott volna, mintha az udvarnál nem volna becsülete, s creditumja.” 
Rottal János Csáky Istvánnak. Bécs, 1666. június 13. RCSL, 2017, 66. sz. Rottalnak a Csáky Ferenc és István 
közötti mediátori szerepére ld. például: Rottal János Csáky Istvánnak. Bécs, 1665. július 26. RCSL, 2017, 44. 
sz. 
442 „Az atyámfia gyermekivel együtt nagyságodnak alázatos szolgálatját ajánlja. Már ők is hála Istennek 
jobban vannak. Magam szokott nyavalyámrúl való discursusát penig lőcsei doctor uramnak megláthatja 
nagyságod az inclusabúl.” Csáky István Rottal Jánosnak. Szepes, 1667. január 22. RCSL, 2017, 79. sz. Január 
29-én, amikor a lovasbalett lezajlott, Csáky Eperjesről írt Rottalnak. RCSL, 2017, 81. sz. 
443 Ld. a VI. 1-es alfejezetben. 
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1671 március elején papírra vetett sorai mindazonáltal a hála érzéséről tanúskodnak: „nem 

feledkeztem, nem is kívánom sokszor eszemben juttatni jüvendő szerencsémet néző 

nagyságod édesatyai kegyelmességét.”444 

Bár egymáshoz írt leveleik kisebb száma miatt nem lehet messzemenő 

következtetéseket levonni, Csáky Ferenc esetében Rottal patrónusi szerepvállalása 

csekélyebb mértékben érzékelhető, még ha bizonyos ügyekben, mint például Pethő 

Zsigmonddal való konfliktusában, igyekezett is közvetítőként fellépni. Sőt, miután az 1665-

ös főkapitányi beikatása során esett szabálytalanság miatt Csáky Ferenc helyzete 

tarthatatlanná kezdett válni Felső-Magyarországon, Rottal segítségnyújtás helyett a 

lemondást javasolta számára 1668 végén.445 A bécsi pápai nuncius, Antonio Pignatelli – aki 

később XII. Ince néven lett pápa – december 30-i jelentése szerint végül Forgách Ádám 

tárnokmestert kérték meg, hogy bírja önkéntes lemondásra Csáky Ferencet,446 1669. január 

6-án pedig a nuncius arról számolt be, hogy Csáky István lépéseket tett a felső-

magyarországi főgenerálisi tisztség elnyerése érdekében.447 Rottal és Csáky Ferenc 

viszonyán az sem javított, hogy Rottal a 13 város kiváltásának kútba esett terve miatt is a 

felső-magyarországi főgenerálist hibáztatta 1670 márciusában.448 Csáky Ferenc megítélésén 

egyértelműen rontott az 1670 tavaszán tanúsított magatartása is,449 így nem csoda, hogy 

október közepén Rottal az akkor már betegen fekvő felső-magyarországi főgenerálisról 

megírta I. Lipótnak, hogy az őfelsége által rábízott zászlót elhagyta, átadva azt Bársony 

György váradi püspöknek, elfelejtkezve kötelességéről és felelősségéről.450 

1670 tavaszától nem állnak rendelkezésre Rottal János Csáky Istvánhoz írt levelei, 

ezért az elkövetkező időszakról már igen nehéz képet alkotni. Összességében elmondható, 

hogy Rottal már igen korán szárnyai alá vette a fiatalabb politikusi generációba tartozó 

Csákyt, felfedezve benne azt a személyt, aki a későbbiek során a Habsburg-dinasztia biztos 

támasza lehet Felső-Magyarországon. Politikai együttműködésük 1666–1667-től 

kezdődően, a Wesselényi-szervezkedés kibontakozásának időszakában vált még szorosabbá, 

ekkor a két főúrnak közös gazdasági és kereskedelmi érdekeltségei is lehettek a levelezés 

alapján. További kutatások feladata lesz Csáky bécsi kapcsolatrendszerének részletesebb 

                                                 
444 Csáky István Rottal Jánosnak. Szepes, 1671. március 2. RCSL, 2017, 281. sz. 
445 Rottal János Csáky Ferencnek. 1668. december 12. (Hely nélkül) RCsL, 2017, 231. sz. A tanácskozáson 
történtekre Csáky Istvánnak írt, ugyanezen a napon, Bécsben kelt levelében is utalt Rottal: RCSL, 2017, 232. 
446 VANYÓ, 1935, 49–50.  
447 VANYÓ, 1935, 50. 
448 Rottal János Csáky Istvánnak. Bécs, 1670. március 26. RCsL, 2017, 273. sz. 
449 Ld. a VI. 1-es alfejezetben. 
450 Rottal János I. Lipótnak. Lőcse, 1670. október 14. ÖStA HHStA UA Spec. Kt. 284. Konv. B. Nr. 8. fol. 40–
43. 
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feltárása is, amelynek segítségével Rottalhoz fűződő kapcsolatát is még árnyaltabban lehet 

majd megítélni. 

Annyi mindenesetre kijelenthető, hogy Csáky István nem tudott és vélhetőleg nem is 

akart kilépni a magyarországi rendi politizálás keretei közül. Ennek jeleként lehet értékelni 

azt is, hogy bár Rottal 1667 májusában megírta neki, lányát, Csáky Krisztinát 

megházasítanák Bécsben,451 ami újabb kapcsolódási pontot jelenthetett volna az ún. udvari 

arisztokráciához,452 a szerencsés férj végül Erdődy Sándor gróf lett.453 Magán a menyegzői 

lakodalmon keresztül jól lemérhető Csáky István kapcsolati hálója az 1660-as évek végén.454 

Rottal János mellett Wenzel Eusebius von Lobkowitz főudvarmesternek is küldött 

menyegzői meghívót, ám utóbbi inkább udvariassági gesztus lehetett, hiszen reálisan 

mérlegelve nem számolhatott a herceg eljövetelével.455 A jelenlévők közül a rangosabbak 

közé tartozott sógornője, az ifjú Wesselényi Pállal együtt érkező Lónyay Anna,456 míg 

gazdának az Abaúj vármegyei nemest – a Wesselényi-szervezkedés egyik beavatottját –, 

Ispán Ferencet hívták meg.457 Kerczer Ambrus naplóbejegyzése szerint Csáky István 

                                                 
451 Rottal János Csáky Istvánnak. Bécs, 1667. május 12. RCSL, 2017, 112. sz. Véleményem szerint Rottal 1668 
áprilisában íródott sorai is erre való utalásként értelmezhetőek: „Úgy hallom, gróf Christinne kisasszony nagyot 
nyúl, és csaknem magasabb kegyelmednél is, siet őkegyelme, hogy annyival hamarabb férjhez menjen. Ha 
Magyarországban annyi főherceg és cavaglerok volnának, mint itt vannak, rígen-rígen megkírtík és el is vittík 
volna kegyelmetektűl.” Rottal János Csáky Istvánnak. Bécs, 1668. április 11. RCSL, 2017, 197. sz. 
452 Mint korábban már kitértem rá, Csáky István nagybátyjának, Csáky László országbíró lányának, Borbálának 
a férje Annibale Gonzaga, az Udvari Haditanács elnöke volt. Csáky Borbála 1668. január 25-én hunyt el, és 
másnap a bécsi ferences rendi templomban temették el este 6 órakor. Erre ld. Rottal János Csáky Istvánnak. 
Bécs, 1668. január 26. RCSL, 2017, 190. 
453 Erdődy Sándor mellett unokatestvérei, Erdődy György és Kristóf is szerették volna elnyerni Csáky Krisztina 
kezét 1668 októberében. Míg Sándor Erdődy Imre feleségén, Forgách Éván keresztül jelezte szándékát, György 
és Kristóf Bársony György váradi püspök, szepesi prépost által tette meg ugyanezt. Csáky ezzel kapcsolatos, 
Rottalnak szóló sorai is számomra arra utalnak, hogy lányát nem akarta nem magyar család tagjához feleségül 
adni – vagy csak nem talált megfelelő kérőt –, annak ellenére sem, hogy a magyarországi lehetőségekről sem 
volt különösebben jó véleménye: „Mivel az mostani magyar világban nincs kiben válogatni, nagyságod 
méltóságos elméje és atyai tetszése tovább mi lészen, kérdem, és el is várom alázatosan.” Csáky István Rottal 
Jánosnak. Szepes, 1668. október 13. RCSL, 2017, 227. sz. 
454 A lakodalomra a „Zöld könyv” bejegyzése szerint (amit egyéb kapcsolódó források is megerősítenek) 1669. 
július 21-én került sor. CSÁKY OKLEVÉLTÁR, II, 614. A hozományt ld. „Ezerhatszázhatvankilenc esztendőben, 
Szent Jakab havának 21. napján íratott jegyzés Csáky Christinának kiházasításának idején adott aranyművekről 
és másféle gyémántos, rubintos és gyöngyös eszközökről.” 1669. július 21. MNL OL P 71 35. cs. Fasc. 127. 
Nr. 1. Kiadta: Sváby Frigyes. TT, 1880b, 584–588.  
455 Rottal Jánosnak szóló meghívója: Szepes, 1669. június 7. RCSL, 2017, 240. sz. Wenzel Eusebius von 
Lobkowitz meghívója: Szepesvár, 1669. június 17. MTA Kézirattára, Történettudományi Bizottság másolatai, 
Másolatok a Lobkowitz család raudnitzi levéltárából, MS 4928 C 37.; A menyegző és a lakodalom közötti 
különbségről, a menyegzői lakodalom kifejezésről, valamint a menyegzői meghívó levélről: SZABÓ, 2010, 
1051–1058., 1079–1080. 
456 „Leányom lakodalmának napja közelgetvén, az magyari szokás szerint ahhoz való készületben 
foglalatoskodunk naponként. Kemény Jánosné fejedelemasszony őnagysága Wesselényi Pál urammal tegnap 
érkeztek, többeket is óránként várok.” Csáky István Rottal Jánosnak. Szepes, 1669. július 13. RCSL, 2017, 
244. sz. 
457 Ispán Ferenc 1669. július 13-án adta hírűl Mikóházáról Teleki Mihálynak, hogy tervei szerint a következő 
nap indul a lakodalomra. TML, IV, 505. 
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szervitorának, Horánszky Andrásnak a kitartó kérésére a régióban nagy befolyással bíró 

evangélikus főúr, Thököly István gróf végül beleegyezett, hogy a naplóban következetesen 

csak „ifjú grófnak” nevezett személy lehessen Erdődy Sándor vőfélye.458 Csáky valódi 

társadalmi presztízsét tekintve árulkodó is lehet, hogy a lakodalomra meghívott, közelebb 

lakó földesurak, Rákóczi Ferenc, Csáky Ferenc, Pethő Zsigmond és Barkóczy Ferenc, 

valamint a királyt képviselő Pálffy Tamás egri püspök vonakodtak elmenni.459 Ennek 

érzékeltetésére érdemes idézni a szatmári főkapitány Rottalnak szóló, Jézus menyegzői 

példázatára is utaló460 sorait: „Egri püspök uramnak minémű scrupulusa érkezett, nagyságod 

az inclusábúl megláthatja. Melyre őkegyelmének replicálván mégis valami nehezen arra 

bírtam, hogy jelen legyen, netalán az postákon nem őfelsége parancsolatjában eshetvén 

fogyatkozás etc.461 Rákóczi Ferenc uram őnagysága képebeli emberét várom, mert maga, 

úgy hallom, kevesed magával helytelennek tartotta eljünni, sokad magával terhesnek az föld 

népire nézve. Főgenerális uram őfelsége követén kívül magánál feljebb senkit nem szenved. 

Vicegenerális uramnak lábai dagadnak, Barkóczy Ferenc uram beteges, és amaz evangélium 

szerint sokan mentegetik úgy látom magokat.”462 

 

IV. Első katonai szerepvállalása: Csáky István szatmári főkapitányi 
működése (1661–1670)463 

IV. 1. Kinevezésének körülményei 

 

A korszakkal foglalkozó kutatók számára közismert, hogy az Magyar Királyság 

meghatározó főúri családjainak sarjai fiatalon katonai tisztségeket vállaltak, ami a törökök 

elleni harcban való aktív részvételen túl szimbolikus politikai üzenettel is bírt. Csáky István 

                                                 
458 KECZER, 1894, 399. (1666. július 16-i naplóbejegyzés) Vélhetőleg nem Thököly Imréről van szó, ő ugyanis 
ekkor még a 12. életévét sem töltötte be. 
459 Szabó András Péter a besztercei forrásanyagot vizsgálva tette azt a megállapítást, hogy „a menyegzői 
meghívások hátterében egyrészt a kapcsolatrendszer ápolása rejlett, hiszen a lakodalom társadalmi szerepének 
ellátásához és ünnepélyességéhez szükség volt a megfelelő létszámú és rangú közönségre”, emellett az értékes 
nászajándékhoz és a lakodalomra való felkészüléshez is ily módon támogatást lehetett szerezni. SZABÓ, 2010, 
1035. 
460 Lukács evangéliuma, 14. rész, 15–24. vers. 
461 Pálffy Tamás bizonyosan jelen is volt: „Isten kegyelmébűl elég csendesen, és őfelsége után minden jó 
kegyelmes uraink méltóságos emlékezetivel ment végben leányom lakodalma. Az vármegyék és szabad 
városok ajándékit nem hagytam az szokás szerint nyilván praesentáltatni, hogy őfelsége követe, egri püspök 
uram meg ne szégyellje magát.” Csáky István Rottal Jánosnak. Szepes, 1669. július 27. RCSL, 2017, 246. sz. 
462 Csáky István Rottal Jánosnak. Szepes, 1669. július 20. RCSL, 2017, 245. sz. A lakodalmat követően Csáky 
Ferenc amiatt is megharagudott Istvánra, hogy az eseményre meghívta Pethő Zsigmondot is. Csáky István 
Rottal Jánosnak. Szatmár, 1669. szeptember 21. RCSL, 2017, 252. sz. 
463 A korábban tanulmány formájában megjelent írás javított, néhány helyen kiegészített, és a disszertáció 
szerkezetének megfelelően módosított változata. Vö. BARTA M., 2017, 719–744. 
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önálló karrierjének első fontosabb, meghatározó állomását szatmári főkapitányi időszaka 

jelentette. Ebben a minőségben végzett tevékenységének a megismerése nem csupán 

életútjának helyes értelmezéséhez szükséges, hanem hozzájárulhat a szatmári főkapitányság 

sötét foltokkal teli történetének egyik, szinte ismeretlen fejezetének feltárásához. 

Az 1560-as évek közepén a felső-magyarországi főkapitányság szervezeti keretein 

belül felállított szatmári főkapitányság elsősorban az Erdélyi Fejedelemséggel határos 

tiszántúli területek védelme miatt bírt kiemelt stratégiai jelentőséggel, gyakorlati működése 

ugyanakkor az aktuális politikai szituáció függvénye volt. A területi illetékessége alá tartozó 

vármegyék közül Szatmárt – a főkapitányság központjaként szolgáló várával együtt –, 

valamint Ugocsát és Bereget azonban átmenetileg az 1606-os bécsi, az 1622-es nikolsburgi, 

majd az 1645-ben megkötött linzi béke, Szabolcsot pedig utóbbi kettő az erdélyi 

fejedelemnek biztosította. Míg Bereg vármegye I. Rákóczi György fejedelem halálát 

követően, 1648-ban visszakerült III. Ferdinánd német-római császár, magyar és cseh király 

fennhatósága alá, Szabolcs és Szatmár vármegyék 1648–1659 között is erdélyi irányítás alatt 

álltak. A szatmári főkapitányság jelentősége a korábbiakhoz képest is különösen 

felértékelődött, miután az oszmánok 1660 szeptemberében elfoglalták az erdélyi védőzóna 

központját, Váradot; mindeközben megkezdődött a vár modernizációjával kapcsolatos 

hadmérnöki vita is.464 Csáky István csaknem egy évvel ezt követően, 1661 júniusában, az 

elhunyt Károlyi Ádám465 utódjaként egy politikailag különösen érzékeny helyzetben nyerte 

el tisztségét: míg Kemény János erdélyi fejedelem 1661 májusában végleg elvesztette a Porta 

támogatását, a Magyar Királyság területén nagyszámú császári és oszmán haderő vonult 

fel.466 

 Annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy miért éppen Csáky Istvánra esett a 

döntéshozók választása, több körülményt is tekintetbe kell venni. Arról eddig nem került elő 

egyértelmű adat, hogy korábban részt vett volna valamelyik főúr kíséretében portyákban, és 

kifejezetten vitézi erényeiről, hadszervezői képességeiről a későbbi időszakból sem 

                                                 
464 A szatmári főkapitányság történetének feldolgozása még várat magára. Stratégiai szerepéről, valamint a 
XVI. században az ellenőrzése alá tartózó területekről (Kálló, Ecsed és Kisvárda várai, valamint Szabolcs, 
Szatmár, Ugocsa, illetve részben Bereg vármegye): PÁLFFY, 1996, 198–199. Az 1660–1670–es években zajló 
hadmérnöki vitához: DOMOKOS, 2006a, 47–70. DOMOKOS, 2006b, 1059–1072. Szatmár kora újkori váráról 
áttekintően ld. még: SZŐCS, 2006, 81–89. 
465 Károlyi Ádám 1659–1661 között viselte a szatmári főkapitányi tisztséget: PÁLFFY, 1997. 285. További 
kutatások szükségesek annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy milyen keretek között gyakorolhatta 
jogkörét. 
466 A tisztség elfogadásáról szóló latin nyelvű obligatiójának másodpéldánya: Szatmár, 1661. június 9. MNL 
OL P 71 64. cs. Fasc. 174. Nr. 3. Utasítása: Bécs, 1661. június 14. Uo. Nr. 4. Az 1661-es ún. furcsa háborúról 
áttekintően újabban: CZIGÁNY, 2014, 892–908. 
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szolgáltatnak adatokat a források,467 egyéb szempontok ellenben könnyebben 

kitapinthatóak. A kor mércéjével mérve jó férfikorban, huszonhat évesen lett szatmári 

főkapitány, ekkorra bejárva azt az utat, amely egy későbbi sikeres, önálló karrier alapjául 

szolgálhatott. Mindemellett érdemes megjegyezni, hogy a 16–17. század fordulójától kezdve 

a magánhadsereget tartó, emellett hadiszállítással és hitelezéssel is foglalkozó nagybirtokos 

nemesség a korábbiaknál nagyobb szerepet vállalt a védelmi rendszer fenntartásában.468 

Önmagában már jó ajánlólevélnek számított tehát Csáky családjának társadalmi presztízse, 

vagyona és tekintélye, ami döntően édesapja, a korábban már bemutatott idősebb Csáky 

István (1603–1662) érdeme volt. Ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a 

nagybirtokos nemesség a 16–17. század fordulójától kezdve a korábbiaknál nagyobb 

mértékben vette ki a részét a védelmi rendszer fenntartásából 

Ifjabb Csáky István szatmári főkapitányi kinevezése a bizalom jelének is tekinthető 

egy instabil katonai és politikai helyzetben, amikor a 16. század második felében kialakult 

határvédelmi szervezet is már egyértelműen bomlóban volt,469 míg a gróf részéről ez a 

katonai-politikai szerepvállalás egyszerre szolgálta a família érdekét és az ország védelmét. 

A felső-magyarországi országrész védelmezése révén ugyanis a család birtokainak 

biztonsága felett is nagyobb hatékonysággal őrködhetett, idővel pedig – amint arra már 

utaltam, és később még kitérek rá470 – jószágait is gyarapítani tudta a Szatmár 

váruradalomból kapott zálogbirtokok révén.471 Számottevő szatmári birtokok hiányában 

ugyanakkor, miként 1643-ban esetleges szatmári főkapitányi kinevezése kapcsán Forgách 

(III.) Zsigmond is jelezte, a kieső jövedelmek miatt a parancsnoki feladatok ellátása, ezzel 

együtt állandó helyben lakása is nehézségekbe ütközött.472 A bizonytalan katonai és politikai 

helyzeten túl vélhetőleg ezért is tehette meg Csáky, mintegy kompromisszumos 

megoldásként, hogy rendszeresen Szepesvárra távozzon.473 

                                                 
467 Az összehasonlítás miatt érdemes kiemelni az 1652 augusztusában lezajlott vezekényi csatában életét vesztő 
Esterházy László példáját, aki rendszeresen részt vett portyákban Batthyány Ádám és Zrínyi Miklós oldalán, 
mielőtt pápai főkapitány lett: MARTÍ, 2014, 67–69. 
468 H. NÉMETH, 2002, 138–139. H. NÉMETH, 2000, 225–232., 239–240. 
469 Vö. OROSS, 2013, 36–37. Az 1663–1664-es törökellenes háború rávilágított a végvári katonaság 
reformjának szükségességére is. Az erre tett kísérletről: CZIGÁNY, 2004, 114–135. 
470 Ld. a IV. 3-as alfejezetben. 
471 A magán- és a közérdek egybeesése törvényszerű volt a korban. Erre jó példát szolgáltat Esterházy László, 
aki 1648 őszétől egyszerre lett pápai főkapitány és zálogból való kiváltása révén Pápa valódi földesura, 
valamint a bonum publicumot a privatummal szintén összeegyeztetni képes Zrínyi Miklós horvát bán. Vö. 
MARTÍ, 2014, 70–71. PÁLFFY, 2014, 873–874. 
472 Forgách Zsigmond úgy vélte, hogy legalább zálogbirtokra mindenképpen szükség lenne. SZABÓ, 2014, 303–
304. 
473 Wesselényi Ferenc nádor ugyanakkor egyértelműen a bizonytalansági faktort emelte ki: „Én úgy tudom, 
oly conditióval adta át az kapitányságot őfölsége öcsém uramnak, ezekben az zavarodott üdőben ne tartozzék 
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Az Udvari Haditanács protokollumainak vonatkozó bejegyzései mellett a Titkos 

Tanácsban a magyar ügyek referensének számító Rottal János Csáky Istvánnal folytatott 

levelezése alapján rekonstruálható nagyvonalakban, hogy Csáky milyen körülmények között 

nyerte el a szatmári főkapitányi tisztséget, és miért kellett több mint egy évet várnia 

beiktatásával. Csáky az Udvari Haditanács alelnökének, egyben sógorának, Annibale 

Gonzagának már 1659 júniusának eleje táján jelezte a szatmári főkapitányság iránti 

igényét.474 A főkapitányi tisztséget 1659-től viselő Károlyi Ádám halálát követően, 1661 

márciusának közepén öntudatosan írt újfent az ügyben Rottal Jánosnak: „Már két rendbeli 

levelemre nincs semmi válaszom nagyságodtúl, talán el nem vette őket vagy nem 

érdemlenek választ. Nem új hír nagyságodnak Károlyi Ádám uram halála. Én penig még 

élek uram és hazám szolgálatjára, ha kellek. Nagyságod végben viheti, csak legyen kedve 

hozzá, ugyanis ha ifjúságomban nem kell szolgálatom, vénségemre nem ajánlom magamat. 

Ezen dologrúl írtam judex curiae uramnak is, nem kétlem, közli nagyságoddal.”475 Mint 

soraiból is kiderül, Rottal mellett ekkor leginkább még Nádasdy Ferenc országbíró 

közbenjárásában bízhatott, aki öt nappal korábban Csáky érdekében valóban kérte is bécsi 

ügyekben befolyással bíró Rottal támogatását.476 Április 15-én Csáky Berzeviczy nevű 

emberét is elküldte Bécsbe a főkapitányi tisztség ügyében, aki 23-án ebéd körül vissza is 

érkezett Szepesvárra Rottal szóbeli támogató üzenetével.477 Május elején talán ez ügyben 

írta meg Nádasdy is idősebb Csáky István tárnokmesternek, hogy Pottendorfról 

Laxenburgba, Johann Ferdinand von Portia főudvarmesterhez és Rottal Jánoshoz küldte 

szolgáját, mivel pedig utóbbi végül Bécsben maradt, a következő nap oda is külön elküldi 

egy emberét.478 

Május 20-án Csáky István újabb tekintélyes támogatóra talált rokonának, az őt a 

tisztségre javasló Wesselényi Ferenc nádornak a személyében,479 ezzel párhuzamosan pedig 

Rottal azon dolgozott, hogy az Udvari Haditanács elnökének, Wenzel Eusebius von 

                                                 
benn Szakmárt resideálni.” Wesselényi Ferenc ismeretlennek, Pozsony, 1661. szeptember 22. MNL OL P 71 
123. cs. Fasc. 266. X. pag. 21. 
474 Mindez Gonzaga konkrétumokat nem tartalmazó válaszleveléből tudható: Bécs, 1659. június 4. MNL OL 
P 71 112. cs. Fasc. 261. p. 189–190. 
475 Szepesvár, 1661. március 25. RCSL, 2017, 9. 
476 „…Csáky I[st]v[án] uram promotiójában legyen minden atyafiságos jóakarattal.” Nádasdy Ferenc Rottal 
Jánosnak. Sopronkeresztúr, 1661. március 20. MNL OL P 507 Ser. A. V. 15. d. Nr. 554. fol. 169–170. 
477 Csáky István két levele Rottal Jánosnak. Szepesvár, 1661. április 15. és 23. RCSL, 2017, 10., 12. 
478 „Édes öcsém uram, nagy szeretettel fáradok s szolgálok mindenben, most is hogy bizonyos magam 
szolgámat küldöttem Laxenburgban Portia herceghez. Oly reménységben voltam, Rottal uramat is ott 
találtatom, de Bécsben maradott volt őkegyelme, oda is holnap magam emberemet fogom küldeni.” Nádasdy 
Ferenc id. Csáky Istvánnak. Pottendorf, 1661. május 7. MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 266. IX. pag. 21–22. 
479 Wesselényi Ferenc május 20-án ajánlotta Csáky Istvánt a szatmári főkapitányságra az Udvari Haditanács 
számára. ÖStA KA HKR Prot. Exp. 1661 június, Bd. 323. fol. 260r. 
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Lobkowitznak, alelnökének, Annibale Gonzaganak, valamint Johann Portia 

főudvarmesternek, a Titkos Tanács elnökének a támogatását is megszerezze. Rottal soraiból 

kiderül, hogy maga Wesselényi nádor is igyekezett közbenjárni Csáky érdekében Portiánál, 

azonban Lobkowitz, így az Udvari Haditanács is Homonnai Drugeth György felső-

magyarországi főgenerális véleményétől is tette függővé döntését.480 Homonnai végül maga 

is Csáky Istvánt ajánlotta,481 időközben bekövetkezett halála miatt azonban a beiktatással 

várni kellett. Habár Csáky október végén felvetette annak lehetőségét, hogy a beiktatást 

Pethő Zsigmond felső-magyarországi vicegenerális is elvégezhetné,482 december elején 

Rottal a ceremónia elhalasztását javasolta az időközben fejét felütő pestis és a főkapitányi 

tisztség betöltetlensége miatt, ezzel összefüggésben pedig a tokaji borok elküldését sem látta 

az adott pillanatban ajánlatosnak. Ugyanakkor hasznosnak ítélte egy memorialis 

megküldését, tanácsának pedig Csáky igyekezett is eleget tenni.483 Az iktatókönyvek 

feljegyzései szerint az Udvari Haditanács és Pethő között az 1661 decembere és 1662 májusa 

közti időszakban többször is történt levélváltás Csáky beiktatásának ügyében,484 amelyre 

végül 1662 augusztusának közepén kerülhetett sor.485 Az esemény körülményeiről 

mindezidáig nem került elő adat. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy Csáky István a magyarországi ügyek 

tekintetében a Bécsben nagy befolyással rendelkező Rottal Jánosnak, Wesselényi Ferenc 

nádornak és Nádasdy Ferenc országbírónak egyaránt támogatását bírta. Vélhetőleg pártfogói 

közé tartozott sógora, Annibale Gonzaga herceg is, aki az Udvari Haditanács alelnökeként 

és titkos tanácsosként az ügy szempontjából fajsúlyosabb személynek számíthatott, amit 

azonban csak további kutatások erősíthetnek vagy cáfolhatnak meg. A felsoroltak közül 

Rottal és Wesselényi a források tanúsága szerint komoly erőfeszítéseket is tettek annak 

érdekében, hogy a bécsi döntéshozókat a Csáky számára kedvező döntésre bírják. A későbbi 

történések fényében feltételezhető, hogy a felsorolt személyek közül akár egyikük 

                                                 
480 Rottal János Csáky Istvánnak, Bécs, 1661. május 20. RCSL, 2017, 13. 
481 Ld. az Udvari Haditanács június 16–án kelt levelét, amit a Csáky főkapitányi fizetésének folyósítását 
elrendelő irathoz mellékeltek: ÖStA AVA FHKA HFU Kt. 485. 1661. szeptember 6. [régi. r. Nr. 211.] fol. 7–
10. Csáky május 28-án írt sorai arra utalnak, hogy Homonnai még májusban meghozta döntését: „örömest 
érteném, ha az Hadakozó Tanács és Portia herceg is őnagysága megelégedtek-e palatinus uram levelével, kiben 
magát Homonnai uram is resolválta, vagy mégis onnat várnak.” Csáky István Rottal Jánosnak, Pozsony, 1661. 
május 28. RCSL, 2017, 14. 
482 Csáky István Rottal Jánosnak, Szepes, 1661. október 24. RCSL, 2017, 18. 
483 Rottal János Csáky Istvánnak, Bécs, 1661. december 2. RCSL, 2017, 19. Csáky válaszlevele: Szepesvár, 
1661. december 10. RCSL, 2017, 20. 
484 ÖStA KA HKR Prot. Reg. 1661. december 31. Bd. 324. fol. 324r., Prot. Exp. 1662 április Bd. 325. fol. 
135r., Prot. Reg. 1662. április 18. és május 17. Bd. 326. fol. 82r., 100v., 103v. 
485 A beiktatása alkalmából készült magyar nyelvű esküszövege: Szatmár, 1662. augusztus 14. MNL OL P 71 
64. cs. Fasc. 174. Nr. 6. 
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támogatásának elvesztése, illetve egy komoly vetélytárs felbukkanása a kívánt tisztség 

elnyerésének akadályául is szolgálhatott volna. 1664 végén ugyanis hiába támogatta Rottal 

és Nádasdy is Csáky Istvánt a felső-magyarországi főgenerálisság ügyében, a választás nem 

rá, hanem bátyjára, a Wesselényi nádor által pártfogolt Csáky Ferenc szepesi főispánra 

esett.486 

 

IV. 2. A szatmári főkapitány helye és szerepe a törökellenes határvédelmi 
rendszerben 

 

Csáky István főkapitányi működésének helyes értelmezéséhez szükséges meghatározni a 

törökellenes határvédelmi rendszerben elfoglalt helyét. Közismert, hogy a hadügyek inézése 

az egész Habsburg Monarchiára kiterjedő illetékességgel 1556 óta a bécsi Udvari Haditanács 

feladata volt, amelynek pénzügyi kérdésekben folyamatos érintkezésben kellett állnia a 

pénzügyekért felelős központi kormányszervvel, az Udvari Kamarával. Míg az Udvari 

Haditanáccsal a magyarországi kerületi és végvidéki főkapitányok közvetlenül érintkeztek, 

az Udvari Kamarával alapvetően a Magyar Királyság pénzügyigazgatási szervein, a 

székhelyét Pozsonyban tartó Magyar Kamarán, valamint annak fiókkamaráján, a kassai 

székhelyű, Felső-Magyarországon hatáskörrel bíró Szepesi Kamarán keresztül tartották a 

kapcsolatot. A főkapitányságok közül sajátos helyzetben volt a szatmári, amely a többitől 

eltérően közvetlenül nem az Udvari Haditanácsnak, hanem a felső-főmagyarországi 

főgenerálisságnak az alárendeltségébe tartozott, igaz, Forgách (III.) Zsigmond esete arra 

utal, hogy a két főkapitányság egymáshoz való viszonya nem mindig volt teljesen 

egyértelmű. Ő ugyanis 1643-ban más nyomós érvek mellett azért is ódzkodott elfogadni a 

szatmári főkapitányi tisztséget, mert nem látta tisztázottnak, hogy jogállását tekintve a 

főkapitányság a felső-magyarországi főgenerálistól, vagy közvetlenül az Udvari 

Haditanácstól függ-e.487 Csáky István idejében a hierarchikus viszonyok már egyértelműek 

voltak, már hivatkozott, beiktatása alkalmából született magyar nyelvű esküszövegében I. 

Lipót császár és király után a felső-magyarországi főgenerálisnak fogadott 

engedelmességet.488 Mozgásterét tovább szűkítette, hogy – mivel Várad eleste után Szatmár 

                                                 
486 TOMA, 2005, 53–54. Minden bizonnyal emiatt kapott szárnyra az a hír 1665 január közepe táján, miszerint 
Csáky István Bécsbe készül azzal a szándékkal, hogy lemondjon a szatmári főkapitányi tisztségről Pethő 
Zsigmond egyik fia javára. Wesselényi Ferenc Rottal Jánosnak. Sztrecsény, 1665. január 16. MNL OL P 507 
12. d. Nr. 466. fol. 533–534. 
487 SZABÓ, 2014, 303–304. 
488 Szatmár, 1662. augusztus 14. MNL OL P 71 64. cs. Fasc. 174. Nr. 6. 
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jelentősége stratégiailag kulcsfontosságúvá vált Felső-Magyarország törökellenes 

védelmében és az Erdélyi Fejedelemséggel való kapcsolattartásban, valamint a régióban 

kialakult zűrzavaros politikai helyzet kezelésében489 – a várban igen nagy létszámú, külön 

parancsnokság alatt álló német katonaság állomásozott.490 

A főkapitány szerepének korlátozott voltát világítja meg a Csáky család központi 

levéltárában eredetiben fennmaradt, a korban szokásosnak tekinthető feladatokat felsoroló 

német nyelvű utasítása is.491 Feladatai közé tartozott természetesen az alá beosztott gyalogos 

és lovas katonaság jó rendben és fegyelemben tartása, létszámának és fegyverzetének 

ellenőrzése, a környező lakosság háborgatásától, fosztogatásától való eltiltása, valamint a 

különböző nemzetiségű katonák közötti jó viszony fenntartása. Hatásköre kiterjedt a 

hadszertár és az ott tárolt ágyúk, lőszerek, hadszerszámok,492 a várbeli épületek felügyeletére 

és fenntartására (a jobbágyi robot igénybevételével), illetve az ezekhez rendelt tüzérségi és 

építészi személyzet mozgatására, a felső-magyarországi főgenerális vagy a Szepesi Kamara 

leiratának megfelelően. A vár erődítési munkálataiba azonban a jelek szerint nem szólhatott 

bele. 

Az utasítás világossá teszi, hogy a főkapitánynak alapvetően védelmi funkciókat 

kellett ellátnia, és azt is szűk korlátok között: a szatmári vár és az ahhoz tartozó helységek 

megoltalmazásával megbízott főkapitánynak a törökökkel való béke megőrzésére kellett 

törekednie. Annibale Gonzaga herceg ennek szellemében bízta meg a török háború kitörését 

követően 2000 magyar lovas vezetésével.493 Ha segítségre szorult, azt a felső-magyarországi 

főgenerálistól, vagy a királytól, illetve az Udvari Haditanácstól kellett kérnie, a segítség 

megérkezéséig a helyén várakozva. A portyázást és a foglyokkal való kereskedést csak nyílt 

háború esetén engedélyezte, leszögezve, hogy a pasákat és bégeket a király számára kell 

kiszolgáltatni. A védelmi funkcióval összefüggésben az utasítás egyes pontjai a 

híráramlással kapcsolatos feladatait is rögzítették – Csáky Istvánnak, mint később ki fog 

                                                 
489 Ehhez ld. még Raimondo Montecuccoli I. Lipótnak szóló, 1662. február 25-én kelt tervezetét. Ismerteti: 
NAGY–HAUSNER, 2011, 695. 
490 1662-ben a teljes Heister lovas- és a Cobb gyalogregiment és a Sneidau lovas ezred 5 százada, összesen 
több mint 3000 fős császári katonaság állomásozott Szatmárban. Az információt ezúton is köszönöm Czigány 
Istvánnak. 
491 Bécs, 1661. június 14. MNL OL P 71 64. cs. Fasc. 174. Nr. 4. 
492 A hadszertárról készült magyar nyelvű inventárium is minden bizonnyal Csáky utasítására készült: Szatmár, 
1662. augusztus 22. MNL OL P 71 64. cs. Fasc. 174. Nr. 7. A hátoldalán Csáky István saját kezű megjegyzése: 
„Az szakmári czaitházban lévő egyetmásoknak inventáriuma.” 
493 Mindez Csáky István lemondásának szövegéből derül ki: „Pie dedefunctus princeps Gonzaga, sine dubio 
ex benigno Maiestatis Vestrae mandato, praeteriti aperti cum Turcis belli tempore, praeficiens me duobus 
millibus equitum nativorum, mihi campi totius, Germano velut ea in arte magis perito, arcis et fortalitiorum 
defensionem, non abs re commiserat.” Szatmár, 1670. április 10. ÖStA HHStA UA. Spec. Kt. 284. Konv. B. 
fol. 7–9. Másik, Csáky kezével írt, de aláírás nélküli példánya: MNL OL P 71 64. cs. Fasc. 174. Nr. 19. 
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derülni, talán ezen a téren volt alkalma némiképp kiszélesíteni mozgásterét, ezáltal pedig 

növelni regionális politikai súlyát. A szatmári főkapitánynak jó kapcsolatot kellett 

fenntartania a szomszédos főkapitányokkal és földesurakkal, emellett figyelemmel kellett 

követnie a titkos kommunikációt is. A Szatmárral határos Erdély, valamint a törökök és más 

ellenségek szemmel tartására kémeket kellett alkalmaznia, hogy általuk értesüljön az 

ellenség támadásairól és terveiről. 

Minthogy Csáky Istvánnak folyamatos érintkezésben kellett állnia a felettesének 

számító felső-magyarországi főgenerálissal, a két fél közötti harmonikus, de legalábbis 

korrekt viszony megléte kulcsfontosságú volt. Homonnai Drugeth György 1661-es halálát 

követően nagyjából két éven keresztül Pethő Zsigmond vicegenerális irányította a felső-

magyarországi végvidéki ügyeket, majd 1663-ban rövid időre a tisztséget korábban, 1648–

1658 között már betöltő, ekkor már idős Wesselényi Ferenc nádort nevezték ki felső-

magyarországi főgenerálisnak.494 Lemondását követően, miként arról már szó esett, a 

megüresedett felső-magyarországi főgenerálisi tisztséget Csáky Ferenc és István egyaránt 

szerette volna megkapni. Miután 1664 decemberében a bécsi döntéshozók a nádor által 

javasolt Csáky Ferenc mellett döntöttek, öccse megpróbálta kieszközölni, hogy szatmári 

főkapitányként tőle független legyen, ebben a törekvésében azonban nem érhetett célt.495 

Habár 1665-ben Lippay György esztergomi érsek, Wesselényi Ferenc nádor és Rottal János 

egyaránt az egymással viszálykodó testvérek megbékéltetésén fáradozott,496 kapcsolatuk a 

későbbiekben sem volt konfliktusoktól mentes. 

Bár bizonyos ügyekben – például a Szatmáron állomásozó német ezredekkel 

kapcsolatos sérelmek kapcsán – a szatmári főkapitány közvetlenül is fordulhatott az Udvari 

Haditanácshoz, illetve utóbbi ugyanilyen módon intézhette előbbihez leiratait, mindez 

azonban nem érvényteleníti az eddig leírtakat. Közismert, hogy a katonai igazságszolgáltatás 

terén Felső-Magyarországon a kassai hadiszék volt a felsőbb bírói fórum, ennek megfelelően 

a szatmári főkapitány ezen a téren is a felső-magyarországi főgenerális alatt helyezkedett el 

a hierarchiában.497 Érdemes emellett megemlíteni, Csáky Ferenc felső-magyarországi 

                                                 
494 PÁLFFY, 1997, 273. 
495 Bécs, 1665. március 14. MNL OL P 72 70. cs. Fasc. 501. pag. 28–30. A párhuzam miatt érdemes kiemelni, 
hogy Forgách Zsigmond bátyjának, Forgách Ádámnak a felső-magyarországi főgenerálisi kinevezéséről 
felröppent hírek kapcsán szintén úgy vélte – ezzel is a szatmári főkapitányi tisztség elfogadása ellen érvélve –
, szerinte nem lenne egészséges, ha testvére parancsolna neki. SZABÓ, 2014, 304. 
496 Lippay Csáky Ferencnek szóló leveléből derül ki, hogy az érsek a „jó atyafiság megtartására” intette Csáky 
Istvánt. Pozsony, 1665. július 22. LGYL, 2015, 448. sz. Wesselényi Ferenc közvetítő szerepére nézve Rottal 
János levele szolgál információval: Holešov, 1665. november 9. RCSL, 2017, 51. 
497 Csáky István ennek megfelelően idézte a kassai hadiszék elé a végül felmentett Danka János szatmári gyalog 
hadnagyot. PÁLFFY, 1995, 124. 
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főgenerálisi tisztségviselése idejéből arra vonatkozóan is maradt fenn adat, hogy az ő 

tudtával öccse főkapitányi minőségében a váradi pasával is levelezett a végvidéki sérelmek 

ügyében.498 Az alá-fölé rendeltségi érhető tetten a Csáky István főkapitányi működésének 

egyik fontos sarokpontját jelentő szatmári magyar tisztikar esetében is, a kialakult gyakorlat 

szerint ugyanis a szatmári főkapitánynak a felső-magyarországi főgenerális számára 

javaslatot kellett tennie a megüresedett tisztségek betöltésére. A távollétében a végvidéki 

ügyeket ténylegesen intéző, bizalmi embernek számító vicekapitány személyét illetőleg már 

beiktatása előtt is igyekezett érdemi eredményt elérni. Az általa subtitutusnak minősített 

addigi vicekapitány, a várat a császáriaknak átadó református Kökényesdy György helyett a 

tisztségre már Károlyi Ádám főkapitánysága idején is pályázó katolikus Megyeri Ferencet 

javasolta, főgenerális hiányában közvetlenül az Udvari Haditanács számára.499 Azzal 

természetesen Csáky István is tisztában volt, hogy a főgenerálisi feladatokat ideiglenesen 

ellátó Pethő Zsigmond felső-magyarországi vicegenerális támogatásának megszerzése 

elengedhetetlen. Ez egyértelműen kiderül 1661. december 10-én kelt, már idézett leveléből, 

amelyben arra kérte Rottal Jánost, hogy járjon közben Megyeri kinevezésének érdekében az 

Udvari Haditanács elnökénél és alelnökénél, Lobkowitz és Gonzaga hercegeknél: „Várom 

csak Pethő Zsigmond uram levelét, kit az én akaratombúl ír az Bellicumra és vicének valót 

is nevez Szakmárban, mert az ki eddig volt, az csak substitutus, és calvinista is, ki helyében 

Megyeri Ferenc uramat akarom specialiter commendálni, ki nagyságodnak is igaz szolgája, 

és bizony most csak olyan ember sincs azon az földön.”500 A szatmári főkapitány azonban 

nem érte el célját, a vicekapitány ugyanis Kökényesdy maradt egészen 1663 elején történő 

lemondásáig, majd utódja március 7-én Szodoray Mihály lett. Arról egyelőre nem került elő 

adat, hogy Csáky javasolta volna őt a tisztség betöltésére, így csak feltételezni lehet, hogy 

az ő ajánlására, vagy legalábbis egyetértésével történt meg kinevezése.501 

                                                 
498 Csáky István 1665. december 10-én és 20-án is levelet írt Szatmárról a váradi pasának, ezeknek másolatait 
a váradi pasa 1665 decemberének végén kelt válaszleveleinek másolataival együtt megküldte bátyjának. Csáky 
István Csáky Ferencnek. Szatmár, 1666. január 1. MNL OL P 71 109. cs. Fasc. 269/e. Nr. 45. Csáky István 
1667 tavaszán Hamza pasával is levelezett, ami utóbbinak 1667. május 29-én kelt válaszleveléből derül ki. 
MNL OL P 507 Lev. Ser. A. V. 18. d. Nr. 739. fol. 300. 
499 Megyeri Ferenc korábban Rottal János pártfogását kérte az ügyben. A neki szóló levélből kiderül, hogy 
kienvezését a pozsonyi jezsuiták is támogatták. Pozsony, 1660. június 17. MNL OL P 507. Lev. Ser. A. V. 14. 
d. Nr. 533. fol. 289–290. Csáky ajánlásaról az Udvari Haditanács számára: ÖStA KA HKR Prot. Exp. 1661. 
december, Bd. 323. fol. 548v. 
500 Szepesvár, 1661. december 10. RCSL, 2017, 20. 
501 Az Udvari Haditanács 1663. március 7-én értesítette Szodoray kinevezéséről Pethő Zsigmond felső-
magyarországi vicegenerálist, valamint az Udvari Kamarát. ÖStA KA HKR Prot. Reg. 1663. március 7. Bd. 
327. fol. 33r. Szodoray fizetésének folyósítását a március 7–i időponttól visszamenőlegesen április 17–én 
rendelték el. ÖStA AVA FHKA HFU Kt. 493. [régi r. Nr. 215.] 1663. április 17. fol. 141–146. Szodoray 
ténylegesen minden bizonnyal csak az 1663–1664-es törökellenes háborút követően került Szatmárra, 1664 
júliusának végén ugyanis Csáky még vicekapitányának nevezte Kökényesdy Györgyöt. Csáky István Rottal 
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Az egyéb szatmári tisztségek esetében Csáky Istvánnak mindeddig két darab neveket 

tartalmazó javaslata került elő, melyekben a megüresedett helyek – főporkoláb, 

strázsamester, valamint a lovas és gyalog hadnagyok – betöltésére tett javaslatot. Ezekből 

messzemenő következtetéseket természetesen nem lehet levonni, annyi azonban 

kijelenthető, hogy Csáky István az alkalmasságot, az egyéni képességeket kiemelt 

szempontokként kezelte katonai tisztségek esetében, mégpedig tekintet nélkül az adott 

személy felekezeti hovatartozására. Ezt leginkább 1669 júliusában kelt levelében lehet 

megragadni, amelyben jelezte, hogy ugyan sem utasítása, sem Csáky Ferenc felső-

magyarországi főgenerális parancsa nem rendelkezett róla, ő – ezzel nyilvánvalóan 

megpróbálva eleget tenni a kimondatlan elvárásnak – mégis igyekezett minden tisztségre 

alkalmas katolikus személyeket találni, azok hiányában azonban egyik lovas hadnagyának a 

református, de „zálagos és emberséges” Szerény Lászlót javasolta. Ugyanebben a levélben 

főporkolábnak a tót nyelvet jól beszélő, emellett jó íródeákként jellemzett Simonis Dánielt 

ajánlotta.502  

Különleges esetnek számított, mikor 1668 januárjának közepén Csáky Ferenc a 

Horváth Márton gyalog hadnagy halálával megüresedett helyre pályázó, és a Szepesi 

Kamara támogatását is bíró Baranyai Ferenc kérelmét továbbította Csáky Istvánnak. A felső-

magyarországi főgenerális leveléből kiderül, hogy mindaddig nem is tudott az üresedésről, 

így minden bizonnyal arról sem, hogy ekkor már Olasz Lénárd substitutus minőségben 

ideiglenesen ellátta a tisztséget, mindazonáltal kérte öccsét, a gyakorlatnak megfelelően 

jelöljön alkalmas személyeket.503 Csáky István erre adott válaszlevele nem csak az 

egyébként általa – legalábbis egy időre – véglegesíteni kívánt Olaszra, hanem közvetetten a 

magyar végvári katonarétegre nézve sem volt éppen hízelgő: „Baranyai Ferenc felől az 

                                                 
Jánosnak. Szatmár, 1664. július 26. RCSL, 2017, 31. sz. Szodoray még az 1670-es években is Szatmárban 
szolgált, 1679 decemberében például a szatmári magyar katonaság fizetésének ügyében fordult a Szepesi 
Kamarához: Szatmár, 1679. december 25. MNL OL E 254 84. cs. december, Nr. 134. 
502 Csáky István két, a szatmári tisztségek betöltésére tett javaslatait tartalmazó levele: Csáky István Wesselényi 
Ferencnek, Szatmár, 1663. augusztus 23. MNL OL E 199 4. d. 22. pal. II. Nr. 2. (ebben a több esztendőn 
keresztül Ugocsa vármegye alispáni tisztséget betöltő Lázár Tamást, valamint Gálffy Ferenc lovas hadnagyot 
ajánlja a megüresedett főporkolábságra) és Csáky István Csáky Ferencnek, Szepes, 1669. július 26. MOL P 71 
119. cs. Fasc. 265. pag. 79–83. Természetesen a személyes ismeretség legalább ekkora szerepet játszhatott a 
kiválasztásnál. Az említett Simonis Dániel például feltételezhetően azonos azzal a személlyel – a 
nyomtatványban principistaként feltüntetett Daniel Simonis nobilisszal –, aki egy 1654 decemberéből 
fennmaradt iskolai nyomtatvány alapján Csáky István öccsével, Lászlóval egyetemben a szepeshelyi jezsuita 
gimnázium hallgatója volt. Ha így van, akkor valószínűsíthető, hogy a tanulmányait korábban szintén a 
szepeshelyi jezsuitáknál végző Csáky István – aki 1649–ben még Lászlóval együtt a retorikai osztályban tanult 
– szatmári főkapitányként ezért is jelölte Simonist főporkolábnak. MNL OL P 72 104. cs. Fasc. 649. pag. 1524–
1527. Csáky István szepeshelyi jezsuita gimnáziumbeli tanulmányairól röviden: HARGITTAY, 2001, 135–136. 
503 Csáky Ferenc Csáky István. Kassa, 1668. január 15. MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 266. I. pag. 22–25. 
(mellékletben Baranyai Ferenc supplicatiójával). 
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Tiszántúl senki jót nem tud írni, melyre nézve, mivel magam sem ismerem, másnak sem 

dícsírhetem az szakmári gyalog hadnagyságra. Az mostani substitutusnál, Olasz Lénárdnál 

is jobbat kívánnék, de mégis rossznál jobb, és ha Ugocsa vármegyének szolgabíráját, kinek 

neve szintén most nem jut eszemben, egyébként ismerem, emberséges, zálogos, nemes 

ember, esztendeje kitelvén, reá nem bírhatom, kínytelen Olasz Lénárdnak kell tovább is azon 

hadnagyság hüvelyében maradni kegyelmed engedelmébűl.”504 

A gyakorlatot tekintve kiemelendő, hogy Csáky Istvánnak fennmaradt egy olyan 

levele is, amelyben Tokaj és Diósgyőr várainak kapitányi tisztségére ajánlott személyeket. 

1669 áprilisában tokaji kapitánynak későbbi felső-magyarországi vicegenerálisát, Barkóczy 

Ferencet, míg vicéjének egy bizonyos Bálintffyt javasolt. Diósgyőr kapitányának első helyen 

Haller Györgyöt javasolta, indoklása szerint ugyanis ő birtokokkal is rendelkezett ott. Rajta 

kívül Semsei Györgyöt és egy bizonyos Petrovait terjesztett fel, a tisztséget azonban végül 

Suskovics János kapta meg.505 E levél alapján feltételezhető, bár még további kutatásoknak 

kell megerősítenie, hogy a szatmári főkapitány a fővárként funkcionáló szatmári alá tartozó 

egyéb várak és erődítmények, így például a kállói vár főbb tisztségei esetében is elvileg 

élhetett javaslattételi joggal.506 

Mindemellett annak is maradt nyoma, hogy Csáky István saját szakállára fogadott fel 

vagy bocsátott el végvári tiszteket. Bátyja, Csáky Ferenc felső-magyarországi főgenerális 

panasza507 nyomán ugyanis 1669 januárjában az Udvari Haditanács eltiltotta az ilyesfajta 

tevékenységtől, egyúttal arra is utasítva, hogy a tisztségek megüresedéséről értesítse a felső-

magyarországi főgenerálist, azok betöltésére pedig javasoljon számára alkalmas 

személyeket.508 

                                                 
504 Az utószóból kiderül, hogy az Ugocsa vármegyei szolgabíró neve Vádászi Simon volt. Csáky István Csáky 
Ferencnek. Szepes, 1668. március 24. MNL OL P 71 109. cs. Fasc. 269/e. Nr. 64. Olasz Lénárd magyar nyelvű 
esküszövege: Szatmár, 1668. január 4. MNL OL P 71 64. cs. Fasc. 174. Nr. 14. 1672-ben Olasz már szatmári 
számtartóként fordult beadványával a Szepesi Kamarához elmaradt fizetése folyósítása érdekében: Szatmár, 
1672. január 7. MNL OL E 254 55. cs. január, Nr. 27. 
505 Csáky István Csáky Ferencnek, Szepes, 1669. április 26. MNL OL P 71 109. cs. Fasc. 259/e. Nr. 85. 
Suskovics János kinevezéséhez: FALLENBÜCHL, 2002, 301. 
506 Kálló esetében a vonatkozó források hiánya azzal magyarázható, hogy Sennyey Ferenc legkésőbb egy évvel 
Csáky István kinevezése előtt, 1660 júliusától már Kálló főkapitánya volt és tisztségét az ő hivatalviselésén 
túlnyúlóan, egészen 1674 nyaráig betöltötte, amikor a kurucok kegyetlenül meggyilkolták. Pályájáról és a 
történtekről: KOROKNAY, 2006, 88–127. Az esetet szélesebb kontexus keretein belül megemlíti: BENCZÉDI, 
1980, 79. Sennyey halálának körülményeiről Csáky István is beszámolt: „Nem kétlem, értette nagyságod, ma 
egy hete, hogy Sennyey Ferenc uramat az talpasok Tárkányban ágyában lépvén, elsőben kegyetlenül 
megsütögették, azután elvagdalták, feleségét, gyermekit megfosztották, házát felverték, mindenében praedát 
hánytak.” Szepes, 1674. augusztus 4. RCSL, 2017, 290. sz. 
507 ÖStA KA HKR Prot. Exp. 1669. január, Bd. 335. fol. 32v.–33r. 
508 ÖStA KA HKR Prot. Reg. 1669. január 25. Bd. 336. fol. 13v. 
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Szatmári főkapitányként tehát Csáky István mindvégig közvetlenül a felső-

magyarországi főgenerális joghatósága alá tartozott. Szűk mozgásterét korábbi korlátok 

közé szorította a kiemelt katonai és politikai szerepe miatt Felső-Magyarországon 

állomásoztatott, közvetlenül az Udvari Haditanácstól függő német ezredek jelenléte, 

amelyeknek szükségletei a lakosságot igencsak megterhelték, és ellátatlanságuk miatt 

nyomukban gyakran fosztogatás ás pusztítás járt.509 Az erről szóló források tömkelegét 

lehetne idézni, 1662 novemberében például Kökényesdy György szatmári vicekapitány arról 

számolt be Csáky Istvánnak, hogy a lovas németek éjjel felverték a városiak házát, lopnak, 

és elhajtják a szegénység marháját.510 A német hadak beszállásolása Csáky István számára 

is panaszra adott okot,511 miközben a katonaság elszállásolásának, valamint a 

korcsmáltatásnak az ügyében a szatmári városi lakosokkal is szembekerült.512 A német 

katonaság beszállásolásának kérdésére később még kitérek.513 A német ezredek tisztjeivel 

fenntartott személyes kapcsolat minősége mindenesetre alapvetően befolyásolta főkapitányi 

jogkörének érvényesülését. Az országgyűlés idején, 1662 szeptemberében Pozsonyban 

tartózkodó Annibale Gonzaga herceg válaszleveléből egyértelműen kiderül az is, hogy 

Csáky beiktatásától kezdve féltette tőlük saját jogkörét.514 

 Az 1660-as évek első felében a folyamatosan vitára okot adó beszállásolás mellett 

alapvetően csak a végvidéken megszokottnak tekinthető ügyek terhelték a felek viszonyát. 

Wolfgang Friedrich Cobb von Nüdingen ezredes idejében gondot okozott például, hogy a 

                                                 
509 Az 1662-es esztendő kapcsán mindkét fél szempontjait vizsgálva igyekszik kiegyensúlyozott képet festeni 
az ország lakosságának szenvedéseiről: PERJÉS, 2002, 340–352. A német katonák egyéni motiváióira szintén 
kitér: MNT, VII, 142–148. 
510 Kökényesdy György Csáky Istvánnak. Szatmár, 1662. november 15. pag. MNL OL P 71 112. cs. Fasc. 261. 
pag. 544–546. 
511Ld. például: ÖStA KA HKR Prot Reg. 1665. április 29. Bd. 330. fol. 105v. és Prot. Reg. 1667. január 10. Bd. 
333. fol. 4v. 
512 Ennek az Udvari Haditanács Protokollumaiban is maradtak nyomai (ld. például: ÖStA KA HKR Prot Reg. 
1665. április 29. Bd. 330. fol. 107v., Prot. Reg. 1666. május 15. Bd. 331. fol. 102v). Általánosabb 
megállapításákhoz további kutatások lennének szükségesek. Igen tanulságos mindenesetre az a keltezetlen és 
aláírás nélküli, Wesselényi Ferenc nádor elé terjesztett beadvány, amely mintegy összefoglalását adja 
Csákynak a város ellen szóló panaszait. A beadvány szerint az uralkodótól nyert adományára és privilégiumára 
hivatkozó város semmibe vette a fő- és vicekapitány jogkörét, a vár jövedelmét és a korcsma jövedelmének 
egészét magának tartotta meg. Minthogy az addig a főkapitány fennhatósága alá tartozó elszállásolás jogát is 
vitatták, a német katonaság beszállásolásának terhe teljességgel a nemességre és a magyar katonaságra hárult 
amiatt, hogy azokat a városba egyáltalán nem voltak hajlandóak befogadni. Mindemellett a rájuk kivetett 
hadiadót (contributio) sem fizetését is megtagadták. MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 266. XII. pag. 227–229. 
Ugyenerre a jelenségre hívja fel a figyelmet, konkrétan Kassát ás Varasdot említve: H. NÉMETH, 2002, 136. 
513 Ld. az V. 1-es alfejezetben. 
514 A Csákyt nyugtatni próbáló Gonzaga válasza alapján augusztus 29-én kelt levelében Csáky István a 
főkapitányi utasítás 2. pontjára hivatkozott, amely a vezetése alá tartozó lovas és gyalogos katonákkal 
kapcsolatos kötelességeket, valamint a különféle nemzetiségű katonák közötti jó kapcsolat fenntartása iránti 
kötelezettséget tartalmazta. Annibale Gonzaga Csáky Istvánnak. Pozsony, 1662. szeptember 16. MNL OL P 71 
112. cs. Fasc. 261. pag. 191–194. Vö. MNL OL P 71 64. cs. Fasc. 174. Nr. 4. 2. pont. 
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német katonák Csáky szekerét fájával együtt elhajtották. Cobb ugyanakkor maga is 

elismerte, hogy katonái vétkeztek. Ebben az esetben bizonyosan sokat segített a konfliktus 

elsimításában két fél között közvetíteni igyekvő Tyukodi György szatmári jezsuita 

rendházfőnök,515 aki más alkalommal egyébként szatmári magyar gyalogosok panaszainak 

orvoslása érdekében is igyekezett közbenjárni Vas Márton szepesi kamarai tanácsosnál és 

Csákynál, hogy ezáltal is elkerülhető legyen a „magyar autoritás” sérülése.516 Emellett 

mindössze a szatmári külső erődítményhez való kapukulcs használata körüli konfliktus tűnik 

komolyabbnak, amely azonban alapvetően hatásköri vita volt, és nincs nyoma annak, hogy 

áthidalhatatlan ellentéteket okozott volna.517 Érdemes megjegyezni, hogy a kapukulcs ügye 

Csáky utódjánál, Károlyi László szatmári főkapitánynál is előkerült. 1671. január 2-án, 

Pozsonyban kelt levelében Károlyi az akkor már főudvarmesteri tisztséget viselő Wenzel 

Eusebius von Lobkowitzhoz fordult annak érdekében, hogy „ősi szokás” szerint a vár 

kulcsait adják át neki, és intézhesse a német őrség jelenlétében a várkapu kinyitását és 

bezárását is.518 

Csáky István leveleiben idegenellenességnek nincs nyoma, Olivier Freiherr Wallis 

von Karighmain vezérőrnaggyal például igen jó viszonyt ápolt, ami miatt Rottal János is 

örömének adott hangot: „Hogy general Wallis uram ilyen jó correspondentiával vagyon 

kegyelmeddel, igen akarom. Nekem kedves uram fiam, itt lítíben is gyakorta és nagy 

becsöletesen emlékezett kegyelmed felől.”519 Kapcsolatuk elmélyültségére utal az is, hogy 

1667 májusában Csáky Wallis fiát, az 1684-től majd éppen Szatmárban generálisként 

                                                 
515 Ugyanebből a levélből egyébként az is kiderül, hogy a jezsuita Tyukodi a református vicekapitány, 
Kökényesdy György panaszainak orvoslása érdekében is eljárt. Tyukodi György Csáky Istvánnak. Szatmár, 
1662. november 6. MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 266. V. pag. 141–142. Források híján sajnos egyelőre 
megválaszolhatatlan, hogy a későbbiek során is létezett-e ez a közvetítő szerepe az aaktuális jezsuita 
rendházfőnöknek. Tyukodi Györgyöt követően 1664–1665 között Kopeczki Ferenc SJ vezette a rendházat, 
majd 1666-tól újra Tyukodi tűnik fel superiorként. LUKÁCS, 1990, IV, 41. 
516 A gyalogosokat képviselő tizedes többek között amiatt tett panaszt az udvarbíróra, hogy a nekik járó fát 
nem szolgáltatta ki, emellett hópénzüket is visszatartottaTyukodi György Csáky Istvánnak. Szatmár, 1662. 
december 5. MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 266. V. pag. 130–131. Vas Márton pályájáról: GECSÉNYI, 2008, 163–
178. 
517 A legalább 1663 óta húzódó – kezdetben még Csáky és Wolfgang Friedrich Cobb von Nüdingen ezredes 
között vitát okozó – ügyben meghozott salamoni döntés is ezt támasztja alá. 1665 júniusában ugyanis az Udvari 
Haditanács arra adott utasítást a nem sokkal később Tirolba áthelyezett Johann Franz Freiherr von Kaiserstein 
vezérőrnagynak, hogy engedje át a kapukulcsot a szatmári főkapitány számára jelenlétekor, akinek azonban 
távolléte idejére vissza kellett azt szolgáltatnia. Bécs, 1665. június 27. MNL OL P 71 69. cs. Fasc. 189. Nr. 3. 
Kaiserstein Tirolba küldéséről: Rottal János Csáky Istvánnak, Bécs, 1665. augusztus 14. RCSL, 2017, 45. sz. 
Csáky és Cobb kapukulccsal kapcsolatos vitájához: ÖStA KA HKR Prot. Exp. 1663. március, Bd. 325. fol. 
96r. és Prot. Reg. 1663. március 17. Bd. 327. fol. 42r. Christoph Dorsch haditanácsi titkár Csáky Istvánnak szóló 
leveléből kiderül, hogy ugyanez a döntés született Wallis vezőrnagy szatmári parancsnoksága idején is: Bécs, 
1666. május 26. MNL OL P 71 112. cs. Fasc. 261. pag. 151–152. 
518 ÓVÁRY, 1901, III, 1819. sz. 
519 Rottal János Csáky Istvánnak, Bécs, 1666. február 25. RCsL, 2017, 58. sz. 
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működő Georg Wallist Rottal párfogásába ajánlotta.520 Vélhetőleg ezért terjedt el a pletyka, 

miszerint a fiatal Wallis a szatmári főkapitány lányai közül választana magának házastársat. 

Az ezt hírül adó levélből az is kiderül, hogy az öregsége és betegsége miatt Szatmárról 

elmozdítani tervezett Wallis utódjaként Csáky leginkább Ernst Rüdiger Starhemberget látta 

volna szívesen, „mert noha kevéssé hasznos, de jó nemzet, és nemes vérű embernek 

látszik.”521 

Az 1667 júniusában Szatmáron elhunyt Wallis522 helyére kerülő császári tisztekkel, 

előbb Ladislaus Sparral, majd Karl Strassoldóval minden bizonnyal dominánsabb jellemük 

miatt nem sikerült kiegyensúlyozott kapcsolatot kiépítenie Csákynak. Sparr ezredessel 

szemben már nevének felmerülésekor ellenérzésének adott hangot,523 ám kénytelen volt 

beletörődni az uralkodó döntésébe. Véleménye múltbéli sérelmeken, vagy legalábbis a róla 

elterjedt negatív híreken alapulhatott: „Sparr uram commendantságát azelőtti magaviseletire 

nézve elig [!] remélhetem vala, mindazáltal az régibűl kitörődvén üdővel, kegyelmes uram 

őfelsége parancsolatjábúl nekem is el kell tűrnöm”.524 Bár a Rottallal folytatott személyes 

beszélgetés hatására Sparr kezdetben ugyan igyekezett együttműködést tanúsítani,525 a 

következő év elején azonban Csáky Rottalnál és Gonzaga hercegnél is panaszt tett rá amiatt, 

hogy Barkóczy Jánost elverette, míg az I. Rákóczi Ferenc által behozott, német katonák 

meggyilkolásával vádolt három fogoly jobbágyot nem volt hajlandó a kezéhez szolgáltatni, 

ezzel megsértve főkapitányi jogkörét.526 Egyre inkább elmérgesedő konfliktusuk akár 

                                                 
520 „Levelem praesentáló kedves atyámfiát, Wallis György uramat nagyságodnak alázatosan ajánlom. Vékony 
ítíletem szerint édesatyjának nemzetes hív szolgálatinak érdemére nézve fia sem érdemtelen az őfelsége 
kegyelmességére. Kit midőn teljes bizodalommal alázatosan vár, nagyságod kegyelmes patrocíniumjával 
közelebb úton érhet.” Csáky István Rottal Jánosnak, Szatmár, 1667. május 29. RCSL, 2017, 121. sz. Az ifjú 
Wallis későbbi szatmári generálisi tisztviselésének időpontjához: Pálffy, 1997, 286. 
521 Csáky István Rottal Jánosnak, Szatmár, 1667. június 1. RCSL, 2017, 123. sz. 
522 Csáky erről június 21-én Szatmáron kelt levelében tudósította Rottalt: „Szegény Wallis uram ezelőtti 
nyavalyával az elmúlt éjjel hagyá el bennünket, szívem szerint szánom.” Ugyanekkor megismételte kérését, 
hogy utódjaként Starhemberget helyezzék Szatmárra. RCSL, 2017, 133. sz. Csáky már a megelőző év 
augusztusában is Wallis súlyos állapotáról számolt be bátyjának, Csáky Ferencnek: „Kötelességem szerint 
akarám kegyelmednek jelentenem, tegnap Wallis uram hirtelen megnehezedett, délután kezdvén, estig az nehéz 
nyavalya negyvenszer verte ki. Mindazáltal sok orvoslás után valamennyire könnyebbedett.” Csáky István 
Csáky Ferencnek. Szatmár, 1666. augusztus 18. MNL OL P 71 109. cs. Fasc. 269/e. Nr. 55. 
523 „Némelyek Sparral ijesztenek, kihez nem volna semmi kedvem.” Csáky István Rottal Jánosnak, Szatmár, 
1667. július 22. RCSL, 2017, 144. sz. 
524 Csáky István Rottal Jánosnak, Szatmár, 1667. július 30. RCSL, 2017, 145. sz. Sparr szélesebb körben való 
népszerűtlenségére utalhatnak Csáky pár nappal későbbi levelének sorai is: „General Sparr uram felől némely 
nap is írtam nagyságodnak. Vagyok oly reménységben, segítségül, nem ostorul adatott. Itt nem sokan várják 
nagy örömmel. Quod supra me nihil ad me.” Csáky István Rottal Jánosnak, Szatmár, 1667. augusztus 6. RCSL, 
2017, 149. sz. A külzetre utólagosan ráírt dátum alapján Csáky július 28-án vette kézhez az őt Sparr érkezéséről 
értesítő uralkodói leiratot. Bécs, 1668. július 11. MNL OL P 71 69. cs. Fasc. 188. Nr. 8. 
525 Mindez Csáky István Rottal Jánosnak írt leveléből tudható: Szatmár, 1667. november 23. RCSL, 2017, 172. 
sz. 
526 Csáky István Rottal Jánosnak, Szatmár, 1668. január 7. RCSL, 2017, 185. sz. (Mellékletben Csáky Gonzaga 
hercegnek szóló levelének másolata.) Sparr erőszakos viselkedését más források is megerősítik. Horánszky 
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komoly kockázati forrást is jelenthetett volna, mint azt Teleki Mihály Apafi Mihály erdélyi 

fejedelemnek szóló, 1668. március 7-én, Kőváron kelt levelének sorai is tanúsítják: „hallom 

azt, hogy Szakmárról most háromszáz németet akarnak felvinni, mivel a franczuz igen 

megzördítette őket oda fel. Csáki István uram is felment, mivel nem igen jól alkuszik a 

mostani német generállal.”527 

Habár a Sparrt felváltó Karl Strassoldo ezredes számára olyan parancsot eszközölt ki 

Rottal János az Udvari Haditanács akkori elnökénél, Raimondo Montecuccolinál, amelyben 

utasították a szatmári főkapitánnyal való együttműködésre,528 ám Csáky István számos – 

konkrétumokat alig tartalmazó – panaszos leveléből kitűnik, hogy a parancsnak nem sikerült 

érvényt szerezni. Csáky Strassoldo iránt érzett ellenszenvére jól rávilágít 1669 júliusában 

kelt levele. Miközben dicsérte Ernst Rüdiger Starhemberg tokaji kapitányt magatartásáért, 

Strassold kapcsán ironikus hangnemben fogalmazott: „Gróf Starhemberg uram dicsíretesen 

kezdte magát alkalmaztatni. Akarnám, ha Strassoldo uram Olaszországban felejtené magát, 

ki azzal kérkedett Szakmárt, hogy midőn Horvátországban lakott volna, zászlókkal jártak 

processiót még az apró deák gyermekek is érette.”529 Egy másik példa segítségével az is 

megragadható valamelyest, hogy Strassoldóval szembeni ellenérzése és a hosszú évek alatt 

megtapasztalt nehézségek együttesen miként változtattak Csáky István németekkel 

kapcsolatos hozzáállásán. Miután a váradi törökök a károlyiak és a bobáldiak marháját 

elhajtották, 1668 októberének végén Csáky Ferenc felső-magyarországi főgenerális öccsét 

mint szatmári főkapitányt arra utasította, parancsolja meg, hogy a kioszlott vitézlő rendet 

hívassák be, rosszallóan hozzátéve, hogy a németek készenlétben voltak, a várból azonban 

2-3 lovas sem mehetett ki. Ezenfelül megparancsolta, hogy intse vicekapitányát, Szodoray 

Mihályt, akadályozza meg, hogy a béke ürügyén a vármegyében lévő falvak vagy városok 

bármelyike, vagy akár egy „talpalatnyi föld” is behódoljon a törököknek. Csáky István 

válaszában menteni igyekezett Szodorayt, a németekről megírva, „mint együtt lévő, serény, 

vigyázó, kész, fizetett nép, könnyen utolérhette volna kalauz nélkül is a marhahajtókat, ha 

kiváltképpen még húsvétban tudta Strassoldo uram (az mint vicekapitány uram előtt 

                                                 
András szatmári udvarbíró például arról tett jelentést a Szepesi Kamarának, hogy a számvevővel és a kulcsárral 
együtt kirekesztette őt a várból, hangsúlyozva, hogy Cobb és Kaiserstein idejében ilyen sohasem történt. 
Szatmár, 1665. október 9. MNL OL E 254 45. cs. október, Nr. 22.  
527 TML, IV, 275. 
528 Ld. Rottal János két levelét Csáky Istvánnak. Bécs, 1668. november 10. és 1669. január 9. RCSL, 2017, 
229. és 235. sz. 
529 Csáky István Rottal Jánosnak. Szepes, 1669. július 13. RCSL, 2017, 244. sz. 
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kérkedett) az ellenkező szándékokat, mindazáltal én senkit sem vádlok, sem mentek, szabad 

kegyelmed mindnyájunkkal.”530 

1669 végén Csáky végül Rottal közbenjárását igénybe véve próbálta meg az Udvari 

Haditanács titkára, Franz Ludwig Stahl segítségével megfékezni az ezredes 

hatalmaskodásait.531 Bár 1670 elejére a két fél viszonya rendeződött,532 az egy nappal a 

felső-magyarországi felkelés kitörését követően lemondó és Aranyosmeggyesre távozásával 

gyanússá váló Csáky újból kénytelen volt panaszt tenni Strassoldóra, aki állítása szerint még 

a felkelés kitörése előtt szaggatta fel leveleit, rohanta le és dúlta fel birtokait, tartóztatta le 

szervitorait.533 

 

IV. 3. Csáky István kamarai beadványai 

 

Ismert, hogy a kassai székhelyű Szepesi Kamara szervezetileg a pozsonyi Magyar Kamara 

fiókkamarája volt, a gyakorlatban azonban – természetesen a bécsi Udvari Kamara 

függésében – több-kevesebb önállósággal intézte az ügyeket, politikai szerepet is betöltve a 

régióban.534 Minthogy a felső-magyarországi végvári katonaság ellátásáért, a várak 

fenntartásáért és a várbirtokok kezeléséért Felső-Magyarországon a Szepesi Kamara volt 

felelős, Csáky Istvánnak a mindennapokban a kamarával is folyamatos kapcsolatot kellett 

tartania a különféle gazdasági-pénzügyi vonatkozású ügyek tekintetében. Az 1660-as évek 

második feléből fennmaradt kamarai anyagban annak is maradt nyoma, hogy az évtized 

második felében Csáky alkalmanként Szabolcs és Szatmár vármegyék dézsmáról készített 

jegyzőkönyveinek a kamarához való eljuttatásában is szerepet vállalt.535 A végvidéken 

jellemző társadalmi és gazdasági feszültségek miatt a két fél viszonya természetesen 

konfliktusoktól sem volt mentes, ami olykor olyan erőszakos cselekedetekben is 

                                                 
530 Csáky Ferenc Csáky Istvánnak. Nagyida, 1668. október 27. MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 266. I. pag. 18–
19. (benne Csáky István nem saját kezű válaszfogalmazványa). Csáky István válaszlevelének eredeti példánya: 
Szepes, 1668. november 2. MNL OL P 71 109. cs. Fasc. 269/e. Nr. 76. 
531 Csáky István Rottal Jánosnak. Szatmár, 1669. szeptember 25. RCSL, 2017, 254. sz. 
532 „Gróf Strassoldo uram írja, hogy kegyelmeddel szép correspondentiában vagyon, abban meg is marad”. 
Rottal János Csáky Istvánnak, Bécs, 1670. február 6. RCSL, 2017, 269. sz. 
533 Csáky István Rottal Jánosnak, Aranyosmeggyes, 1670. május 7. és Szepesvár, 1670. június 12. RCSL, 2017, 
274. és 276. sz. (Utóbbi mellékleteként található meg Csáky István Raimondo Montecuccolinak ez ügyben írt 
levele, amelynek megadására Rottal Jánost kérte meg.) 
534 A Szepesi Kamara tisztségviselői és a végvárak kapitányai, várnagyai együttműködésének tekintetében vö. 
EMBER, 1946, 156–157. Történetének és működésének megismeréséhez máig alapvető: SZŰCS, 1990, Politikai, 
ezzel összefüggésben a rekatolizációban betöltött szerepe a Wesselényi-szervezkedés felszámolását követő 
évtizedben különösen jelentőssé vált. MIHALIK, 2010, 255–320. 
535 Csáky István levelei a Szepesi Kamarának. Szatmár, 1667. július 27. és augusztus 14. és Szepes, 1668. 
május 15. MNL OL E 254 47. cs. július, Nr. 6. és augusztus, Nr. 3., 48. cs. május, Nr. 14. 
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megnyilvánult, mint a kamara alkalmazásában álló Pap Dániel szatmári provizor és 

harmincados Csáky István általi elveretése.536 Az együttműködést elősegíthette ugyanakkor 

– egyben példát hoz a végvidéki személyi összefonódásokra –, hogy a Szepesi Kamara helyi 

gazdasági tisztségviselőjének számító udvarbírók közül Horánszky András, majd 1670-től 

az őt felváltó Győri Mihály, miként az ki fog derülni, egyaránt a Csáky család embereinek 

számítottak.537 

Mivel a hadszertár, így az ágyúk, lőszerek és hadszerek, valamint a várbeli épületek 

rendben és biztonságban tartása Csáky feladatai közé tartozott, a Szepesi Kamarának szóló 

beadványainak egy része e tárgyban íródtak. 1663-ban kelt beadványaiban felhívta a 

figyelmet a várban található, siralmas állapotban lévő „paloták” és egyéb „belső házak” 

tataroztatásának,538 valamint az omladozóban lévő fegyverraktár helyrehozatalának 

szükségességére.539 1668 januárjában kelt beadványának soraiból kiderül, hogy az általa már 

az évtized első felében átépíteni kívánt főkapitányi rezidencia540 esetében sem volt rózsásabb 

a helyzet: „Micsoda rongyos állapottal légyen az itt való főkapitányok residentia házok 

fedele, és micsoda rettegéssel főzhetni a konyha kéménye alatt csak egy ebédet is, s magam 

költségével is (kiből szinte kifáradtam) mennyi építtetést tétettem rajtok, Horánszky András 

uram (ki által szóval is üzentem bizodalmason) alkalmasint megbeszélheti kegyelmeteknek. 

Kérem azért szeretettel kegyelmeteket, méltóztassanak jó consideratióban venni ezeket, és 

                                                 
536 1664 tavaszán Csáky István elverette, majd szervitoraival a várba hurcoltatta a visszaélésekkel vádolt 
kamarai tisztségviselőt. Bár a német helyőrség parancsnoka, Wolfgang Friedrich Cobb von Nüdingen ezredes 
maga is panaszkodot Papra, és Kászoni Márton is Csáky mellett tanúskodott, tette miatt a grófot 10000 
birodalmi tallér megfizetésére kötelezték, amit a Galgóc melletti új erőd építésére kellett fordítani. ÖStA AVA 
FHKA HFU Kt. 502. 1665. július 9. [régi r. Nr. 220.] fol. 28–50. Az ügy érdekessége, hogy két évvel később 
Csáky már a kamara kérésére vetette fogságba Pap Dánielt. A Szepesi Kamara ezt követően Pap jószágait is 
lefoglalta, minthogy azonban letartóztatásával nemesi szabadságjoga sérült, Szatmár vármegye tiltakozása 
nyomán maga Wesselényi Ferenc nádor járt közben szabadon engedése végett. Csáky István a Szepesi 
Kamarának, Szatmár, 1666. augusztus 18. MNL OL E 254 46. cs. augusztus, Nr. 16. Wesselényi Ferenc a 
Szepesi Kamarának, Murányalja, 1666. október 2. MNL OL E 254 46. cs. október, Nr. 11. (Mellékletben 
Szatmár vármegye levele és Pap Dániel supplicatiója.) 
537 Hozzá kell tenni, hogy késmárki harmincadosként Horánszky András beadványában kétségbeesetten kérte 
a döntés visszavonását a Szepesi Kamarától 1664 augusztusában. GECSÉNYI–GUSZAROVA, 2003, 663. 
538 Csáky István a Szepesi Kamarának. Szepesvár, 1663. február 24. MNL OL E 254 43. cs. február, Nr. 15. 
(Ld. Vitkay Mihály mellékelt jelentését.) 
539 Csáky István a Szepesi Kamarának. Szatmár, 1663. augusztus 24. MNL OL E 254 43. cs. augusztus, Nr. 
12. A beadvány melléklete emellett azt is megállapítja, hogy „az ágyúk is igen romlandó félben vagynak.” 
540 Csáky átépítési tervéről a gyakorlati megvalósításra javaslatokat tevő szatmári jezsuita rendház főnökének, 
Tyukodi Györgynek részletekbe menő leveléből lehet értesülni. Az erről korábban már Csáky elődjével, 
Károlyi Ádámmal is megbeszéléseket folytató Tyukodi úgy vélte, hogy az áthelyezendő grádics helyére 
kerülhetne az „audientia ház”, így két „házzal” – vélhetőleg szobával – bővülhetne a főkapitányi rezidencia. 
Az „öreg házon” kívül, ahol az isteni szolgálat volt, tervezte kialakítani az „ebédlő palotát”, ahol a pohárnok 
is külön szálláshelyet („szép kis házacskát”) kapott volna. Elképzelése szerint „mikor a nagyságod 
residentiájának kapuja lemegyen, mind nagyságod, s mind az asszony fedeles grádics alatt mennek házokban, 
s így volt a discursus mind a szegény üdvözült Károlyi urammal, s mind nagyságoddal.” Tyukodi György 
Csáky Istvánnak. Szatmár, 1662. december 16. MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 266. V. pag. 127–129. 
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parancsolni is udvarbíró uramnak felőle, hogy minekelőtte nyakunkba szakadnának, ahun 

szükségesebb volna, építtetné meg.”541 

A korban általánosnak számított a zsoldhátralék a magyar és német végvári 

parancsnokok és a katonaság körében, így nem meglepő, hogy Csáky István fennmaradt 

kamarai beadványainak egy másik, arányaiban nagyobb része saját, illetve az irányítása alatt 

álló végvári katonaság fizetésével kapcsolatos.542 Az Udvari Kamara még 1661 

szeptemberében – konkrét összeg megjelölése nélkül – rendelte el, hogy Csáky Istvánnak a 

szokásos főkapitányi fizetést folyósítsák,543 a kifizetés azonban már a kezdetektől 

akadozott.544 Bár Csáky István szerette volna elérni, hogy Szatmár várában korcsmát és 

mészárszéket tarthasson, bátyja, Csáky Ferenc felső-magyarországi főgenerális az uralkodó 

parancsára eltiltotta ettől. A protokollumok tanúsága szerint ugyanis a Magyar Kamara 

Csáky Istvánra, valamint a kállói házában korcsmát és mészárszéket tartó Pap Lászlóra 

panaszt tett az Udvari Haditanácsnál, amely ezt követően arra utasította Csáky Ferencet, 

hogy mindkettő tevékenységét állítsa le.545 A Szepesi Kamara azonban megírta Csáky 

Istvánnak, hogy bátyja tiltó levelét „magára ne vegye”, mert az valójában a német 

kereskedőkre értendő, egyben arra kérve a szatmári főkapitányt, hogy tiltsa el őket a korcsma 

és a mészárszék tartásától.546 A megoldást talán a Magyar Kamara elnökének, Zichy 

Istvánnak Csáky István 1667. szeptember 22-én, Szatmáron kelt, eddig sajnos még elő nem 

került levelére adott válasza adja meg. Zichy azt állította, hogy a kamara Csákyra nem, csak 

a kállói Pap Lászlóra tett panaszt, és úgy vélte, mindeközben az Udvari Haditanácsnál 

meghallgatásra találhatott a korábbi, a szatmári németek korcsma és mészárszék tartása ellen 

szóló panaszos beadványuk, ebből származhatott a félreértés. Zichy levele alapján a Magyar 

                                                 
541 Csáky István a Szepesi Kamarának, Szatmár, 1668. január 7. MNL OL E 254 48. cs. január, Nr. 1. 
542 Itt tartom szükségesnek megjegyezni, hogy Csáky utasítása sem főkapitányi fizetésére, sem a katonaság 
létszámára és zsoldjára nem tért ki. Ezzel ellentétes példát szolgáltat például Esterházy László pápai főkapitány 
1648-as utasítása, amely rögzítette, hogy a főkapitány, alkapitányai és vajdái alá összesen 200 lovas (huszár) 
és 250 magyar gyalogos katona (hajdú) tartozik, akiknek szokásos zsoldját a rendelkezés szerint Alsó-Ausztria 
adóiból (török segélyeiből) finanszírozták. MARTÍ, 2013, 157. 
543 ÖStA AVA FHKA HFU Kt. 485. 1661. szeptember 6. [régi. r. Nr. 211.] fol. 7–10. 
544 Ld. például: Csáky István Bélaváry Miklósnak. Szatmár, 1662. augusztus 18. MNL OL E 254 42. cs. 
augusztus, Nr. 26. Uralkodói leirat a Magyar Kamarának. Bécs, 1667. július 22. MNL OL P 71 64. cs. Fasc. 
174. Nr. 13. (másolat) 1663 januárjában ugyanakkor kaphatott fizetést Csáky, ekkor ugyanis Bélaváry Miklós 
szepesi kamarai tanácsos arról írt neki, hogy Horánszky András udvarbíró által készpénzbeli fizetését 
megküldte, a posztóban történő fizetést azonban februárra ígérte. Bélaváry Miklós Csáky Istvánnak. Késmárk, 
1663. január 9. MNL OL P 71 112. cs. Fasc. 261. pag. 60–61. 
545 ÖStA AVA FHKA HFU Kt. 511. 1667. június 28. [régi r. Nr. 224.] fol. 283–284. Csáky Ferenc Csáky 
Istvánnak. 1667. szeptember 13. „in praedio novo Scepusiensi”. MNL OL P 507 Ser. A. V. 13. d. Nr. 514. fol. 
436–437.; ÖStA KA HKR Prot. Exp. 1667. augusztus, Bd. 332. fol. 452v. és Prot. Reg. 1667. augusztus 25. 
Bd. 333. fol. 152r. 
546 A Szepesi Kamara Csáky Istvánnak. Kassa, 1667. október 4. MNL OL P 507 Ser. A. V. 18. d. Nr. 716. fol. 
81–82. 
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Kamara írta meg a Szepesi Kamarának, értesítse Csáky Ferencet arról, hogy Csáky István 

által nem esett bántódása a magyar király jövedelmének, így vele szemben nincs is panaszuk, 

míg az Udvari Kamara titkárának nevezett Gattermayrnak547 ő maga írt az ügyben.548 

Az 1667-ben már 15 000 forintra rúgó tartozást végül egyes, a szatmári váruradalom 

részét képező és az avassági kerületben elfekvő, kamarai kezelésben lévő birtokrészek 

zálogba adásával egyenlítették ki. Az 1667. november 24-én kiállított inscriptionalis levél 

szövege szerint Csáky István és mindkét nembeli utódai a zálog kiváltásáig birtokolhatták 

Túrvékonya, Komorzán, Tartóc, Terep, Bikszád, Felsőfalu, Bujánháza, Raksza és Lekence 

birtokait, a gabonatermelésre használt két kőmalom kivételével Daróc mezővárost, valamint 

Apácafalva egészét.549 A felsorolt birtokokat Váradi Pál szatmári számtartó 1668. január 28-

án adta át hivatalosan a várban a szatmári magyar tisztek jelenlétében.550 

Szerencsés módon fennmaradt az a terjedelmes irategyüttes, amelyhez számos, az 

ügy szempontjából releváns dokumentumot csatoltak.551 A Magyar Kamara vitatta a Csáky 

által megállapított 15000 forintos hátralék összegét, az 1667. augusztus 3-án Tamásfalvay 

István alszámvevő mester által készített számadás ugyanis a tartozást 11565 forintban és 80 

dénárban állapította meg. A Magyar Kamara emellett sem az említett két kőmalma miatt 

értékes Darócot, sem a mellette korábban szóba jövő két oláhok lakta települést, a 

szatmárnémeti gazdaságot ellátó Gyűrűst, valamint a kincstár számára hasznot hajtó, 

fűrészmalmával Szatmár várának szükségleteit szolgáló Kónyaházát nem ajánlotta, 

kiemelve, hogy az erdélyi határon fekvő, törökök és tatárok pusztította Gyűrűs és Daróc 

egyébként is elnéptelenedtek. Végül a fizetési hátralékot tekintve a Csáky által megadott 

magasabb összeget alapul véve, nagyobbrészt azonban a Magyar Kamara véleménye – 

illetve természetesen az Udvari Kamara előterjesztése – alapján megszövegezett záloglevél 

                                                 
547 Hansdieter Körbl adatbázisában nem találtam nyomát annak, hogy Gattermayr néven létezett volna kamarai 
titkár. Az általa ismert két Gattermayr közül talán a körülbelül 1645–1678 között működő Carl Ludwig von 
Gattermayr (1611–1678) kamarai tanácsosról lehet szó, Maximilian Ernst von Gattermayr ((† 1688?) ugyanis 
nagyjából 1670–1684 között volt kamarai számvevő, illetve már 1681-től 1687-ig kamarai tanácsos. KÖRBL, 
2009, 355–356., 359. 
548 Zichy István Csáky Istvánnak. Pozsony, 1667. október 14. MNL OL P 507 Lev. Ser. A. V. 13. d. Nr. 525. 
fol. 524–525. 
549 MNL OL P 72 66. cs. Fasc. 436. Nr. 3. Érdemes megjegyezni, hogy 1670 előtt már csak Szatmár, valamint 
Kálló körül terültek el jelentős, kincstári kezelésben lévő uradalmak. SZŰCS, 1990, 80. 
550 MNL OL P 72 66. cs. Fasc. 436. Nr. 5. pag. 44. 
551 A Csáky István időszakában keletkezett iratok mellett Thurzó György nádor 1632. június 25-én kelt 
utasítása is megtalálható, amely terményből, bárányból és borból a szatmári főkapitány számára évente 300, 
míg a kállói kapitánynak 250 forintot állapított meg, ezeknek köbölben való mértékét is megadva. Ugyanezek 
a forintban kifejezett összegek olvashatóak II. Ferdinánd ugyanezen a napon kelt, szintén csatolt utasításában 
is, amely ezen kívül a tokaji, ónodi, szendrői és diósgyőri kapitányok élelemben való ellátásáról is rendelkezett, 
előbbi háromnak szintén 250, míg a diósgyőrinek 50 forintban megállapítva azt. 
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kiállítására utasították a Magyar Udvari Kancelláriát.552 További kutatások tisztázhatják, 

hogy a zálogba kapott szatmári birtokoknak Csáky István számára mekkora volt az értékük. 

Feltételezhető, hogy a tartozás készpénzben történő kiegyenlítésénél ezt a megoldást 

kedvezőbbnek tartotta, hiszen a kor emberének szemében a földnek és a kiváltságoknak 

sokkal nagyobb értéke volt.553 Csáky esete mindenesetre újabb példával erősíti azt a 

megalapozottnak tűnő elképzelést, miszerint a pénzügyi források hiánya miatt kiépült egy 

olyan tudatos rendszer, amely eleve számolt a zsold kifizetésének elmaradásával, és a 

katonáskodó főnemesek és nemesek tulajdonképpen meghitelezték a zsoldot, amit a kincstár 

később általában birtokokkal törlesztett. Birtokokra tehettek szert ily módon azok az egyházi 

és világi főméltóságok, főurak is, akik a hadseregnek hiteleztek, többnyire készpénzben vagy 

terményben.554 

A fizetés elmaradása természetesen a Csákyhoz képest csekély vagyonnal 

rendelkező, ezáltal kiszolgáltatottabb egzisztenciális helyzetben lévő végvári katonaságot 

sokkal inkább megviselte. 1670-ben, Csáky lemondásának évében összesen 409 katona, 

köztük 200-200 lovas és gyalogos volt a vár őrségének előírt létszáma.555 Oross Andrásnak 

a Szepesi Kamara 1655–1665 közötti hadi kiadásai megoszlásáról készített kimutatása 

szerint fizetésük a szendrői, ónodi, putnoki, tokaji és kállói végváriakéval együttvéve 

100077 forintot tett ki, ami a kamara összes hadi kiadásának legnagyobb részét, 26%-át 

jelentette. A tizenegy év alatt ugyanakkor mindössze négy alkalommal, 1656-ban, 1658-ban, 

1662-ben és 1665-ben kaptak zsoldot, és miként az számos más, erre vonatkozó forrás 

mellett Csáky István Szepesi Kamarának szóló beadványaiból is kiderül, a szatmári 

végváriak, különösképpen a gyalogosok, rendre azt sem kapták kézhez.556 Kökényesdy 

                                                 
552 ÖStA AVA FHKA HFU Kt. 511. 1667. november 27. [régi r. Nr. 224.] fol. 197–246. (Köztük Csáky István 
supplicatióival, kamarai véleményekkel, számadásokkal és kimutatásokkal, az Udvari Haditanács átirataival, 
I. Lipót Magyar Kamarának szóló leiratával, valamint a záloglevél november 24–én kelt szövegével.) A 
Magyar Kamara vélhetőleg azért tartotta a maga számára előnyösebbnek a zálogosítást, mert tulajdonjogát 
azzal nem vesztette el, a közjogi terheket ugyanakkor – a haszonélvezet mellett – a zálogosnak, Csáky 
Istvánnak kellett viselnie. A zálogjoghoz vö. ECKHART, 2000, 313. 
553 Vö. OROSS, 2013, 270–272. 
554 Erről ld. CZIGÁNY, 2004, 97–98. 
555 A maradék 9 katonát az egyéb kategóriába sorolták. CZIGÁNY, 2004, 125. Mindez természetesen nem jelenti 
azt, hogy a keretszámot ténylegesen is feltöltötték. 
556 OROSS, 2008, 115–116. Csáky István beadványai: Szepesvár, 1663. február 23. és május 25. Szepesvár, 
1664. május 16. Bécs, 1665. április 2. MNL OL E 254 43. cs. február, Nr. 15. és május, Nr. 6., 44. cs. május, 
Nr. 30., 45. cs. április, Nr. 21. Az elkeseredés mértéke jól lemérhető a Csáky István 1666 januárjában kelt 
beadványához csatolt iratban, amelyben a szatmári gyalogosok fordultak hozzá. A szatmári udvarbíróra, 
Horánszky Andrásra panaszt tevő aláírók – Danka János gyalog hadnagy, Seléndi István, Olasz Lénárd, Gáty 
Jósa és Horváth Márton – állítása szerint többeknek a mindennapi falatra sem futotta az elmaradt zsoldfizetés 
miatt. Arra kérték főkapitányukat, hogy orvosolja helyzetüket, kilátásba helyezve, hogy amennyiben ez nem 
történik meg, akkor a dobot és a zászlót az udvarbíróra bízzák. Aranyosmeggyes, 1666. január 22. MNL OL 
E 254. 46. cs. január, Nr. 11. 
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György szatmári vicekapitány levelei alapján a gyalogosok és lovasok már 1662 vége felé 

súlyos hiányt szenvedtek búzából és készpénzből, valamint fából, ami gyakorlatilag 

lehetetlenné tette a téli hidegben való strázsálást.557 A probléma súlyosságát jelzi, hogy 1664 

augusztusában, mialatt a szatmári főkapitány a nádor parancsára Sárospatakon tartózkodott, 

a gyalogság fizetetlenségére hivatkozva csaknem széjjeloszlott. A visszaérkező Csáky a 

vétkeseket példa statuálás céljából ugyan felakasztatta, nem mulasztotta el ugyanakkor 

Rottal János figyelmét felhívni a helyzet tarthatatlanságára: „kérem alázatosan nagyságodat, 

fizetetlenségek orvoslásában igyekezzék, hogy az felettébb való szükség nyavalyásokat, 

mind lovas, gyalog praesidiumot ne kínyszerítse ösztön ellen is rugódozni, kinek én oka ne 

legyek.”558 A szatmári főkapitány három évvel később, mikor a korábban már felsorolt, 

szatmári váruradalomban elfekvő birtokok megszerzéséért folyamodott a felé fennálló 

tartozás fejében, maga is kísérletet tett a helyzet javítására. Megbízottja, Illyefalvi János 

1667 szeptemberében adta be memoriáléját a Magyar Kamarának. Ennek javaslata szerint 

Csáky a zálogba venni kívánt birtokokon túl kibérelt volna bizonyos – név szerint meg nem 

nevezett – jószágokat, 20000 forint letétele fejében pedig ezeket a kibérelt birtokokat is 

megkaphatta volna. Ezeknek a jövedelme pótolta volna a korcsmatartás hiánya miatt 

elmaradt hasznot is, ily módon gyalogos katonái számára is állandó fizetést biztosított 

volna.559 

1670 márciusában már Zichy István magyar kamaraelnök írt az ügyben a Szepesi 

Kamarának, miután Csáky Besztercebányán átnyújtotta számára a szatmári gyalogosok 

kérvényét, amelyből kiderül, hogy sokan már fegyvereiket is eladták megélhetésük 

érdekében, miközben az a hír járta köztük, hogy a tisztek hónapról hónapra megkapják 

fizetésüket.560 A fizetés visszatartása miatt rendre megvádolt szatmári udvarbírót, a jelek 

szerint a Csáky család szervitori körébe tartozó Horánszky Andrást561 végül eltávolította a 

Szepesi Kamara, helyére Csáky István javaslatára korábbi temetvényi, majd szepesvári 

                                                 
557 Kökényesdy György levelei Csáky Istvánnak. Szatmár, 1662. november 15., november 22., december 4. 
MNL OL P 71 112. cs. Fasc. 261. pag. 544–546., 551–553., 554–556. 
558 Csáky István Rottal Jánosnak, Szatmár, 1664. augusztus 21. RCSL, 2017, 32. sz. 
559 Pozsony, 1667. szeptember 5. MNL OL P 72 66. cs. Fasc. 436. Nr. 5. pag. 49–51. 
560 Ugyanebben a levelében – amelyhez a gyalogosok említett supplicatióját is csatolta – Zichy a főkapitányi 
rezidencia konyhájának és kéményének megjavítása érdekében is írt. Besztercebánya, 1670. március 28. MNL 
OL E 254 50. cs. március, Nr. 10. 
561 A Horánszkyak neve – többnyire keresztnév nélkül – viszonylag sokszor tűnik fel Csáky István, illetve 
Ferenc levelezésében. Míg például Horánszky Andrást 1667 márciusában rövid időn belül két alkalommal is 
felküldte Csáky István szóbeli üzenetével Rottal Jánoshoz Bécsbe, fennmaradt egy másik, szintén a szatmári 
főkapitány ügyeiben eljáró Horánszkynak, Jánosnak a Bécsből írt levele is. Sorrendben: Csáky István két levele 
Rottal Jánosnak. Besztercebánya, 1667. március 17. és Tokaj, 1667. március 31. MNL OL P 507 Lev. Ser. A. 
V. 13. d. Nr. 498. fol. 86–87. és 88–89. Horánszky János Csáky Istvánnak. Bécs, 1663. január 25. MNL OL 
P 71 112. cs. Fasc. 261. pag. 332–335. 
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prefektusa, az általa ajánlott Győri Mihály érkezett.562 1670 februárjában azonban Danka 

János gyalog hadnagy őt is bepanaszolta ugyanebből az okból,563 május végén pedig Győri 

már arról számolt be a kamarának, hogy őt és feleségét, Szodoray Mihály vicekapitányt, 

valamint Karl Strassoldo ezredest a szatmári őrség tagjai arrestálni akarják, ezáltal próbálván 

kikényszeríteni zsoldjuk folyósítását.”564 

 

V. Politikai-katonai szerepe szatmári főkapitánysága idején 

 

Csáky István gróf pályájának 1661 nyara és 1670 tavasza közötti időszaka csak katonai 

működése tükrében érthető meg, azzal szoros összefüggésben állt mind országos, mind 

regionális politikai tevékenysége, valamint a katolikus hitterjesztésben – illetve az 

ellenreformációban – játszott szerep. Mindez természetesen nem tekinthető egyedülálló 

jelenségnek, a korszak kutatói számára ismeretes, hogy a 17. században katonai 

szerepkörben működő és általában egyéb állami hivatalt is viselő főurak tisztségeinek és 

hivatalainak hatáskörei gyakran összemosódtak egymással, valamint a tisztségviselő 

magánföldesúri tevékenységével. Ebben az összefüggésrendszerben, az előző fejezetek 

tanulságait is levonva igyekszem tehát megragadni a következőkben Csáky politikai jellegű 

tevékenységét és szerepét, vizsgálva, hogy vajon felfogásában történtek-e 

hangsúlyeltolódások, valamint hogy az egyes főurakkal való viszonyának a minősége idővel 

hogyan változott. 

 

V. 1. A törökellenes háború ügye. A német katonaság beszállásolása és a 
felekezeti kérdés  

 

R. Várkonyi Ágnes úgy vélte, hogy Csáky legkésőbb 1663-ra a Zrínyi Miklós köré 

csoportosuló politikai-szellemi körnek a tagjává vált. Elképzelését a Zrínyivel folytatott 

levelezésén túl arra alapozta, hogy Csáky jelen volt az 1663. március 26-án kezdődő – többek 

között a nádor, az országbíró és az egyházi főméltóságok, valamint Rottal János, Peter 

                                                 
562 Ugyanakkor azt sem mulasztotta el megjegyezni, hogy Horánszky helyett Danka János gyalog hadnagyot 
tartja felelősnek a helyzet kialakulásáért. Csáky István a Szepesi Kamarának. Szepes, 1668. november 3. MNL 
OL E 254 48. cs. november, Nr. 3. 
563 Danka János a Szepesi Kamarának, Szatmár. 1670. február 22. MNL OL E 254 50. cs. február, Nr. 10. 
564 Győri Mihály a Szepesi Kamarának, Szatmár, 1670. május 29. MNL OL E 254 50. cs. május, Nr. 18. Győri 
ellen még temetvényi prefektusként elkövetett hatalmaskodásai és visszaélései miatt korábban maga Csáky 
István indított pert Nyitra vármegye szolgabíráinál 1664-ben. RUZSA-NAGY, 2001, 41., 44–46. 
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Strozzi gróf és Hohenfeld báró részvételével lezajlott – pozsonyi tanácskozás 

megkezdésekor, amelyen Wesselényi Ferenc nádor az udvar békekötésre irányuló 

szándékaival szemben Zrínyi tetteket követelő politikája mellett foglalt állást.565 Bár Csáky 

Ferenc két hozzá írt levele is egyértelműen bizonyítja, hogy Csáky István valójában 

bizonyosan nem volt ott a tanácskozás megkezdésekor,566 feltételezésének helyességét 

ennek ellenére is megerősíteni látszik, hogy Csáky 1660–1661 között, illetve 1663 során tett 

megnyilatkozásai, cselekedetei hasonlóságot mutatnak egymással. 

Korábban volt róla szó, hogy 1660 januárjában Csáky István, érzékelve a Váradot 

fenyegető veszélyt, a cselekvő politikai hiányát, a személyes áldozathozatal elmaradását 

kérte számon a felső-magyarországi nemességen, akik szerinte a béke fejében akár Váradot 

is készek voltak átadni a törököknek, majd 1661 januárjában királyi tanácsosként ott volt 

Bécsben, mikor a tanácsosok előadták a törökellenes védekező háborúval szemben a támadó 

háború mellett érvelő, alapvetően Zrínyi Miklós elképzeléseit tükröző Opiniót.567 Zrínyi 

Csákynak szóló, egy hónappal az említett pozsonyi tanácskozás után, 1663. április 28-án 

íródott lelkesítő sorai pedig egyértelművé teszik, hogy a horvát bán ekkor is számolt a 

szatmári főkapitány személyével.568 A levelének margóján olvasható, utószónak szánt 

tréfálkozása is a bizalom jelének tekinthető: „Édes Gróf Uram, ha többször az Kegyelmed 

nekem szóló leveleiben Nagyságos nevet találok, kezemhöz nem veszem, mert immár 

ennekutána csúfságnak is tartanám, hadd legyek én inkább Kegyelmednek confidens atyafia, 

szolgája”.569 Csáky Zrínyinek írt levelei közül sajnos csak kettő maradt fenn, ezekben, 

                                                 
565 R. VÁRKONYI, 1996, 302–304. I. Lipót eredetileg Bécsbe hívta össze a tanácskozást, amit azonban 
Wesselényi csak Pozsonyban volt hajlandó megtartani. A tanácskozáson R. Várkonyi Ágnes szerint a 
magyarok közül Wesselényi nádor, Nádasdy Ferenc országbíró, Lippay György esztergomi érsek, 
Szelepcsényi György kancellár, kalocsai érsek, Széchényi György győri püspök, Forgách Ádám érsekújvári 
főkapitány, Esterházy Pál és Pálffy Miklós vettek részt. Wesselényi megtagadta Lipót parancsát is, miszerint 
Kassára csellel császári őrséget kellett volna telepíteni, ragaszkodva a törvényes úthoz. R. VÁRKONYI, 1994b, 
105–107. Wesselényinek a háború előkészítése érdekében tett erőfeszítéseiről ld. még: PERJÉS, 2002, 372. 
566 R. Várkonyi Ágnes Csáky 1663. március 26-i híradására hivatkozva sorolta fel a tanácskozáson résztvevőket 
is, forrását azonban nem jelölte meg. A szatmári főkapitány azonban bizonyosan nem volt ott a tanácskozáson, 
hiszen március 26-án Csáky Ferenc Pozsonyból Szepesvárba küldött neki levelet. Ebben Palocsay 
beszámolójára hivatkozva közölte vele a híresztelést, miszerint a tanácskozáson döntés született volna 
Székelyhíd, a Tiszáig való két vármegye, valamint Szatmár Apafi Mihály erdélyi fejedelemnek való 
átengedéséről, hogy ezzel sikerüljön biztosítani a békét. Ezzel kapcsolatban meg is fogalmazta aggodalmát, 
„adja az Isten, Szepes várával is úgy ne járjunk, csak merje kérni, amennyi iregyénk vadnak, bizony oda merik 
adni.” Április 2-án Csáky Ferenc újabb levelet küldött öccsének Szepesvárba, amelyben beszámolt Rottal János 
javaslatáról, miszerint a török jelentette veszedelem miatt a német katonaság országból való kivitele nem 
lehetséges. Csáky Ferenc Csáky Istvánnak szóló két levele (sorrendben): Pozsony, 1663. március 26. és április 
2. MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 266. I. pag. 8–10., 4–5. 
567 Ld. az I. 3-as alfejezetben. 
568 „mely igen vész hazánk, nemzetünk, láthatod-e ezt szároz szemmel és nyugodhatik-e meg lölköd rajta, hogy 
semmit ne cselekedjél?” Idézi és értelmezi: R. VÁRKONYI, 1994b, 108. R. VÁRKONYI, 1996, 302. 
569 R. VÁRKONYI, 1996, 302–303. 
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miként arra R. Várkonyi Ágnes felhívta a figyelmet, erős társadalomkritika, valamint 

körültekintő politikai helyzetelemzés és áttekintő készség érhető tetten. Bírálta az ország 

készületlenségét és megosztottságát, az összefogás hiányát, érzékelve a felső-magyarországi 

vármegyék hódolási szándékát is. Felmérte, hogy Várad elvesztése Erdély és a Magyar 

Királyság mellett Moldva és Havasalföld helyzetét is alapvetően befolyásolta. Számolt 

Érsekújvár elvesztésének következményeivel is, eközben figyelemmel kísérve a regensburgi 

birodalmi gyűlés eseményeit.570 

 Ahhoz, hogy Csákynak az egyes kérdéskörökben elfoglalt álláspontját, valamint 

tevékenységét a megfelelő kontextusban lehessen értelmezni, érdemes röviden kitérni az 

1662-es, májusban megnyíló pozsonyi országgyűlés két igen sok vitára okot adó kérdésére, 

a német katonaság magyarországi elsszállásolására és a vallásügyre.571 Csáky április vége 

fele már bizonyosan megérkezett Pozsonyba,572 augusztusnál tovább azonban biztosan nem 

maradt, mivel főkapitányi beiktatása végett Felső-Magyarországra távozott, míg édesapja, 

idősebb Csáky István tárnokmester követei, Andreánszky Péter és Horánszky János által 

képviseltette magát.573 Csáky István szempontjából fontos történés, hogy májusban a felső-

magyarországi követek az üresedésben lévő főgenerálisi tisztség betöltését sürgetve őt és 

Bakos Istvánt ajánlották Wesselényi Ferenc nádornak, aki azonban mindkettőjüket 

alkalmatlannak minősítette.574 

Mind a határvédelem, mind a törökök elleni támadó háború szempontjából 

kulcsfontosságú volt a német katonaság elszállásolásának ügye, ami alapvetően ugyan 

katonai, illetve pénzügyi kérdés volt, ám nem meglepő módon politikai felhangok is kísérték. 

Ismeretes, hogy míg az 1662-es pozsonyi országgyűlésen a rendek a német hadaknak az 

országból való kivitelét követelték,575 ugyanekkor Zrínyi Miklós a katonai helyzetre való 

tekintettel behozataluk mellett volt, ami miatt magyar részről nem kevés támadás érte.576 

                                                 
570 Csáky István két levele Zrínyi Miklósnak. Szepesvár, 1663. június 29. és Szepes, 1663. december 7. R. 
VÁRKONYI, 1996, 304–306. Elemzését ld. uo. 303–304. 
571 Az országgyűléseről összefoglalóan: FABÓ, 1873. MNT, VII, 148–153. MT, III/2, 1091–1102. Nádasdy 
Ferencnek az országyűlésen játszott szerepe kapcsán számos hasznos, köztük korábban ismeretlen adatot 
közöl: TOMA, 2005, 135–140. 
572 Ezt Wesselényi Ferenc nádor Csáky Istvánhoz szóló leveléből lehet tudni. Bécs, 1662. április 29. MNL OL 
P 71 123. cs. Fasc. 266. X. pag. 22–23. (Csáky a levelet május 5-én vette kézhez) 
573 A két Csáky István mellett Csáky Ferenc is jelen volt az országgyűlésen. GUSZAROVA, 2005, 134. FABÓ, 
1873, 4–5. 
574 FABÓ, 1873, 13. Ezt követően a követek Thököly Istvánt és Bocskai Istvánt is javasolták, amire Wesselényi 
azt a választ adta, hogy mivel a felső-magyarországi főgenerálisok eddig katolikus személyek voltak, Thököly 
és Bocskai kinevezésére evangélikusságuk miatt nincs esély. FABÓ, 1873, 14. 
575 A katonaság kiviteléről végül törvény is született: 1662. évi II. törvénycikkely. CJH, 1657–1740, 224–226. 
576 PERJÉS, 2002, 354–356. 
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1661 végén Wesselényi nádor Kassára hívta össze a felső-magyarországi főurakat és 

vármegyéket, hogy megszavaztassa a Kemény János erdélyi fejedelem megsegítésére induló 

német csapatok elszállásolását és élelmezését. A német hadak elhelyezése és ellátása 

érdekében komoly erőfeszítéseket tévő Nádasdy Ferenc országbíró577 értesülése szerint a 

gyűlésen a rájuk rótt terhek mértékét kifogásoló felső-magyarországi vármegyék élén előbb 

Rákóczi László, majd Csáky István is felszólalt a német katonaság beszállásolása ellen,578 

információjának helyességét pedig megerősíti Rákóczi László és idősebb Csáky István 

levélváltása. A Rákóczihoz eljutott hírek szerint ugyanis Raimondo Montecuccoli 

elsősorban kettőjükre neheztelt a gyűlésen történtek miatt – ti. ifjabb Csáky István ekkor 

még édesapja utasításainak megfelelően kellett hogy eljárjon –, és egyfajta bosszúként 

Bártfa mellől Rákóczi makovicai és Csáky szepességi birtokain tervezte beszállásoltatni 

katonáit. Idősebb Csáky István azonban hírét vette, hogy I. Lipót Rottal Jánost tervezi 

Kassára küldeni a nemesség és a vármegyék lecsillapítására, a nádornak pedig 

megparancsolta, hogy e célból hívjon össze újabb gyűlést Kassára. Emiatt, bár továbbra is 

sérelmezte a terhek egyenlőtlen elosztását, mérsékelni igyekezett Rákóczit.579 

Feltételezhető, hogy a háttérben Wesselényi, Rottal és ifjabb Csáky István már korábban is 

a bécsi kormányzat akaratának keresztülvitelén dolgozott,580 ez megmagyarázhatná az ifjabb 

Csáky Rottalhoz szóló levelének utószavában olvasható sorokat: „Kassárúl re infecta 

eloszlánk, noha látja Isten, csak én is nem keveset voltam azon, hogy őfelsége intentiója 

secundáltatnék. Kinek bizonyságára még itthon mit írtam, és ott palatinus uramnak is 

megolvastam, megküldtem nagyságodnak igaz pariáját, tetszik-e nagyságodnak, elvárom. 

(magyar ne lássa)”.581 Sajnos az említett iratnak nem találtam nyomát, Nádasdy Ferenc 

mindenesetre Bécsből már azt írta meg ifjabb Csáky Istvánnak 1662 februárjában, hogy a 

kassai helyzet miatt magyar részről az emberek nagyobb része vele és Rákóczi Lászlóval 

                                                 
577 1661. december 7-én I. Lipót ezt külön levélben köszönte meg az országbírónak. TOMA, 2005, 136. 
578 Nádasdy Ferenc ifjabb Csáky Istvánnak. Pottendorf, 1661. december 18. MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 266. 
IX. pag. 42–44. 
579 A levélváltást ld. Rákóczi László idősebb Csáky Istvánnak. Zboró, 1661 december 20. A választervezet: 
Szepesvár, 1661. december 22. DEÁK, 1883, 341–343. Vö. HORN, 1990, 82–83. 
580 Az udvarban ugyanakkor úgy látták, hogy Wesselényi inkább hátráltatta, mint segítette a Montecuccoli 
irányítása alá tartozó seregek elhelyezését. Toma Katalin elképzelhetőnek tartotta, hogy az udvar 
Wesselényivel szemben táplált neheztelését Nádasdy Ferenc országbíró is szította. TOMA, 2005, 137. 
581 Szepes, 1661. december 10. RCSL, 2017, 20. sz. 
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szemben egyaránt ellenérzéseket táplálnak.582 Nádasdy 1662. április 7-én kelt levele pedig 

arra utal, hogy Csáky helyzete ekkor Bécsben sem volt kellően szilárd.583 

Azt sem sikerült tisztáznom, hogy az 1663–1664-es hadjárat során tartósan milyen 

álláspontot foglalt el Csáky a beszállásolás kérdésében. Véleményét minden bizonnyal az 

éppen aktuális helyzettől tette függővé. A beszállásolt német katonaság túlkapásai miatt 

1662 őszén panasszal élt, miként az Montecuccoli egyik neki szóló válaszleveléből is 

kiderül,584 ami azonban nem jelentette azt, hogy kivitelüket is követelte volna. A törökök 

elleni háború második évében, 1664 áprilisának elején Barkóczy Zsigmond török rabságba 

esése miatt kifejezetten szükségesnek tartotta a német hadak Felső-Magyarországra 

hozatalát,585 a vasvári béke megkötését követően ugyanakkor már indokolatlannak vélte, 

hogy nagy számban állomásoztassák őket a térségben, ezért azzal a javaslattal élt, hogy I. 

Lipót üzenje meg azok közeljövőbeli kivitelét a vármegyék megnyugtatása céljából.586 

A másik éles törésvonalat, amely a törökellenes háború sikerét is alapjaiban 

veszélyeztette, a felekezeti kérdés jelentette. Az ekkorra már túlnyomórészt rekatolizált 

főnemesség nagyobb része a kor közfelfogásával összhangban, az „egy ország, egy vallás” 

elvének jegyében a bécsi kormányzat és a klérus által támogatva meglehetősen türelmetlen 

valláspolitikát folytatott. A protestánsok elleni erőszakos cselekedetek elkövetésében élen 

járt az 1662 elején titkos tanácsosi kinevezésben részesült Nádasdy Ferenc országbíró,587 

valamint Esterházy Pál, hozzájuk képest az 1662-es pozsonyi országgyűlésen kevesebb 

panasz érkezett a rekatolizációban szintén aktív szerepet játszó Csákyakra.588 Bár a belső 

poltikai egység megteremtése érdekében a katolikus főurak közül Zrínyi Miklós, Wesselényi 

Ferenc, valamint az utóbbival az országgyűlés megnyitása előtt éles ellentétbe került 

                                                 
582 Nádasdy Ferenc Csáky Istvánnak. Bécs, 1662. február 23. MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 266. IX. pag. 56–
59. 
583 Nádasdy Ferenc Csáky Istvánnak. Pottendorf, 1662. április 7. MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 266. IX. pag. 
73–74. 
584 Csáky 1662. szeptember 28-án és 30-án is írt az ügyben. Ld. Raimondo Montecuccoli Csáky Istvánnak. 
Bécsújhely, 1662. október 16. MNL OL P 71 112. cs. Fasc. 261. pag. 667–668. Csáky panaszos leveleinek 
jogosságát egyértelműen igazolni látszik, hogy 1660 óta Szatmár vármegye, illetve Szatmár és Németi városok 
rendre panasszal éltek a német katonaság túlkapásai miatt. MNT, VII, 149. 
585 Csáky István Rottal Jánosnak. Szepes, 1664. április 4. RCSL, 2017, 30. sz. 
586 Csáky István Rottal Jánosnak. Szatmár, 1664. november 12. RCSL, 2017, 36. sz. 
587 Bár ekkora a titkos tanácsosi cím némileg veszített jelentőségéből, a cím birtokosaként a legmagasabb rangú 
tanácsadó testülethez tartozott. Esküjét februárban tette le. TOMA, 2005, 47., 135. 
588 A protestánsok sérelmezték, hogy Csáky Ferenc Morvankán elfoglalta az evangélikusok templomot, 
valamint hogy 1661-ben idősebb Csáky István emberei által kiűzte az olcznói evangélikus papot, elfoglalva a 
templomot, a paplakot és a jövedelmeket, és Pálfalvay János szepesi prépost által katolikus papot helyeztetett 
oda. Ezenfelül panaszt tettek amitt, hogy Kassán Pethő Zsigmond, Csáky István és Csáky Ferenc megzavarták 
az evangélikusok javára hozott ítéletnek végrehajtását. Sorrendben: ZSILINSZKY, 1893, III, 225., 233–234., 
311. A vallási sérelmeket hosszasan tárgyalja: MNT, VII, 127–141. 
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Nádasdy országbíró589 egyaránt kísérletet tett a közvetítésre,590 szeptember 2-án a protestáns 

rendek, tovább tetézve az egyébként is feszült helyzetet, sérelmeik miatt kivonultak az 

országgyűlésről, amivel a honvédelem ügye is veszélybe kerüt.591 

Bár egyes esetekben – mint például a katonai tisztségek esetében, amire korábban 

már kitértem592 – Csáky István képes volt türelmesebb magatartást tanúsítani, a szatmári 

református vártemplom ügye jól példázza, hogy tevékenysége felekezeti téren alapvetően a 

Zrínyi és Wesselényi által követendő politika ellenében hatott. Csáky nem sokkal szatmári 

főkapitányi beiktatása után, valamikor 1662 augusztus második felében kezdeményezte a 

végül a szatmári német helyőrség parancsnoka, Cobb ezredes által elfoglalt református 

várkápolna katolikusoknak való átadását, érvelése szerint ugyanis a váron kívül Szatmárban 

két akatolikus – minden bizonnyal református – templom is volt, míg a katolikusoknak sehol 

nem volt lehetőségük vallásukat gyakorolni.593 Szándékában Pálffy Tamás egri püspök is 

segítette, aki vélhetőleg már Lippay György esztergomi érsekkel és Nádasdy Ferenc 

országbíróval is ez ügyben folytatott beszélgetéseket,594 októberben pedig sikerült 

kieszközölnie az Udvari Haditanács elnökénél, Wenzel Eusebius von Lobkowitznál és 

Raimondo Montecuccolinál, hogy a templom elfoglalására utasító parancsot küldjenek Cobb 

számára. Pálffy november 15-én kelt, idősebb Csáky István halála alkalmából írt vigasztaló 

levelének az utószavából az is kiderül, hogy ő általa folytatott levelezést az ügyben Csákyval 

Philipp Miller SJ császári gyóntató, aki már november 2-án, Bécsben kelt levelében 

köszönetét fejezte ki a szatmári főkapitánynak hittererjesztő tevékenységéért. Pálffy mellett 

                                                 
589 A nádor és az országbíró között Lippay György esztergomi érsek próbált meg közvetíteni, Wesselényit 
Johann Ferdinand von Portia főudvarmester is igyekezetett csillapítani. TOMA, 2005, 137. Lippay György 
levele Wesselényi Ferenc nádornak, amelyben kéri, hogy rendezze viszonyát Nádasdy Ferenc országbíróval: 
Pozsony, 1662. március 17. LGYL, 2015, 413. sz. 
590 A protestánsok leszerelésével maga I. Lipót is Wesselényit és Zrínyit bízta meg. FABÓ, 1873, 24. PERJÉS, 
2002, 355. Nádasdy és mások közvetítési kísérletére ld. TOMA, 2005, 139–140. Zrínyi már az 1656–1657 telén 
elkészült Mátyás király életéről való elmélkedésekben is rendkívül élesen bírálta a klérust amiatt, hogy 
belefolyt a politikába. PERJÉS, 2002, 275–276. Wesselényi nádor érdemének tekinthető, hogy 1664 nyarán a 
kassai konzultáción és az utána következő hetekben számba vették a protestánsok sérelmeit, ő igyekezett 
leszerelni a protestánsokat erőszakos módszerekkel üldöző Báthory Zsófiát és környezetét is. R. VÁRKONYI, 
1987b, 200. 
591 PERJÉS, 2002, 354–355. 
592 Ld. a IV. 2-es alfejezetben. 
593 Csáky supplicatiója: MNL OL P 72 73. cs. Fasc. 515. pag. 87–88. (másodpéldány). Cobb Csáky Istvánnak 
szóló német nyelvű leveléből kiderül, hogy 1662. november 23-án, a reformátusok reggeli istentisztelete után 
vonult be a németek élén a várkápolnába, ahol ezt követően szentmisét tartottak, ezzel természetesen kiváltva 
a református prédikátor tiltakozását. Szatmár, 1662. november 25. MNL OL P 72 73. cs. Fasc. 515. pag. 59–
62. (Benne Csáky latin nyelvű válaszfogalmazványával.) Cobb levelével több ponton egybevág a szamosközi 
református papság december 4-i panasza: BEREY, 1897, 464–465. 
594 Mindez abból a levélből derül ki, amelyben Pálffy köszönetét fejezi ki amiatt, hogy Csáky István „tisztét a 
catholica religiónak elűmozdításával, gyarapításával akarja kezdeni.” Pálffy Tamás Csáky Istvánnak. Pozsony, 
1662. augusztus 31. MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 266. V. pag. 68–70. 
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ugyanakkor egy másik egyházi személy, a szatmári jezsuita rendház főnöke, Tyukodi 

György is szerepet kapott levelezésük lebonyolításában, Szatmárról ő küldte az időközben 

Szepesbe távozó Csáky után Miller leveleit.595 

Pálffynak a templom elfoglalását újfent sürgető, bizonyos meg nem nevezett 

katolikus főurak ezzel kapcsolatos elvárására utaló, nyomást gyakorolni próbáló novemberi 

leveléből ugyanakkor úgy tűnik, hogy Csáky István ekkor már vonakodott személyesen részt 

venni az akcióban.596 Ez bizonyosan összefügött édesapja egészségi állapotának rohamos 

romlásával, majd halálával.597 Távolmaradásának köszönhetően mindenesetre az eseményt 

annak társadalmi hatása miatt elítélő Wesselényi Ferenc nádor is Cobb személyét emelte ki, 

bár azzal egyértelműen tisztában volt, hogy a terv értelmi szerzője nem ő volt.598 Évekkel 

később, 1667 májusában a szatmári reformátusok az akkor már halott Wesselényi parancsára 

hivatkozva a vártemplom visszaadására kérték Csákyt, ő azonban elutasító választ adott: 

„Tegnap voltak nálam Szakmár vármegyei követek, szegény megholt palatinus uram 

parancsolatja szerint, hogy az várbeli templomot adjam vissza nekik, azt kívánták, de mivel 

annak soha különben hírét sem hallottam, könnyű válasszal bocsáttam.”599 Az ügy egyébként 

1667 tavaszán–nyarán szélesebb körökben is visszhangra találhatott, erre utal legalábbis 

Nádasdy Ferenc országbíró levele, amely egyúttal a katolikus főurak összejátszására is 

rávilágít. Szerinte a templom ügyében az volt a tanács, hogy a reformátusok kapjanak némi 

pénzt, templomot viszont építsenek maguknak, hozzátéve, ő maga sohasem hallotta, hogy a 

vártemplomot visszaígérték volna számukra.600 

                                                 
595 Ld. Tyukodi György két levelét Csáky Istvánnak (időrendben). Szatmár, 1662. november 20. és december 
5. MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 266. V. pag. 139–140. és 130–131. 
596 Ld. Pálffy Tamás két levelét Csáky Istvánnak a templom elfoglalása ügyében: Szádvár, 1662. október 22. 
és Jászó, november 20. MNL OL P 72 73. cs. Fasc. 515. pag. 83–86. és 79–82. Pálffy összekötő szerepére a 
Philipp Miller és Csáky István közti levelzésben: „Írtam nemrégen kegyelmednek a szatmári capolnának 
elfoglalása felűl, és P. Miller uram levelét is bele includáltam. Örömest érteném, elvette-e? Egyébaránt kassai 
postátúl küldették kegyelmed után.” Pálffy Tamás Csáky Istvánnak. Jászó, 1662. november 15. MOL P 71 123. 
cs. Fasc. 266. V. pag. 49–51. Philipp Miller Csákynak szóló levele: Bécs, 1662. november 2. MNL OL P 71 
123. cs. Fasc. 266. V. pag. 125–126. Miller már szeptember 22-én írt a kápolna elfoglalásának ügyében, sorai 
szintén megerősítik Pálffy Tamás kulcsszerepét: Bécs, 1662. szeptember 22. MNL OL P 72 73. cs. Fasc. 515. 
pag. 72–73. 
597 Pálfalvay János szepesi préposttal november közepén például már édesapja temetésének részleteiről 
egyeztetett Csáky. Ld. Pálfalvay két levelét ez ügyben: Pavla [?], 1662. november 13. és 14. MNL OL P 
71 112/a cs. Fasc. 261/1. pag. 26–27. és 28–29. 
598 Wesselényi Ferenc Rottal Jánosnak. Zólyomlipcse, 1663. január 12. MNL OL P 507 Lev. Ser. A. V. 12. d. 
Nr. 466/34. Csáky távolmaradásának tényét megerősíti a szatmári jezsuita rendház főnökének, Tyukodi 
Györgynek Csáky Istvánhoz írt, korábban már idézett levele: Szatmár, 1662. december 16. MNL OL P 71 123. 
cs. Fasc. 266. V. pag. 127–129. 
599 Csáky István Rottal Jánosnak. Szatmár, 1667. május 10. RCSL, 2017, 111. sz. 
600 A levélben Nádasdy egyúttal tagadta, hogy ő és Esterházy Pál protestáns templomokat foglaltak volna el, 
mondván, „az mi jobbágyink szabad akaratjok szerint foglalták el, pápisták lévén, kik készebbek halált 
szenvedni, /mint/sem visszatérni.” Nádasdy Ferenc Csáky Istvánnak. Pottendorf, 1667. június 25. MNL OL 
P71 123. cs. Fasc. 266. IX. pag. 103–105. 
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V. 2. Az 1663–1664-es törökellenes háborúban 

 

A bécsi kormányzat politikájának formálására ekkor legnagyobb hatással lévő, Johann 

Ferdinand von Portia főudvarmester vezette csoportosulás a végsőkig a törökökkel való béke 

fenntartására törekedett, a háborút azonban végül nem tudta elkerülni, miután Köprülü 

Ahmed nagyvezír 1663. április 12-én hadüzenetet küldött Bécsbe. Az 1663–1664-es háború 

eseményeinek ismertetésétől és elemzésétől eltekintek.601 Sajnos Csáky István ekkoriban 

játszott szerepéről a rendelkezésre álló források alapján nehéz képet alkotni. Korábban már 

említettem, hogy lemondólevelének tanúsága szerint Annibale Gonzaga a háború kitörését 

követően 2000 magyar lovas vezetésével bízta meg,602 majd, Kászoni Márton híradása 

szerint, valamikor 1664 februárjában 5000–6000 főnyi hópénzes lovast fogadott fel.603 

Leveleiben, nem meglepő módon, leginkább katonai jellegű híreket közölt, adott esetben 

kiegészítve a maga meglátásaival.604 Az őt egyéb hírein kívül téli törökellenes hadjáratáról 

is tudósító Zrínyi Miklóst a jelek szerint 1663 júniusa, júliusa táján rendszeresen tájékoztatta 

a végvidéki eseményekről,605 1664 februárjában IV. Mehmed szultán kiáltványát is 

továbbítva neki.606 Csáky 1663. augusztus 24-én, Szatmárból kelt leveléből azt is lehet tudni, 

hogy Wesselényi nádor megharagudott rá, amiért Csáky szatmári főkapitányként 

közvetlenül neki, és nem Pethő Zsigmond felső-magyarországi vicegenerálison keresztül 

küldte el híreit. A főkapitányi utasítására hivatkozva eljárása helyességét bizonygató Csáky 

ugyanakkor azt sérelmezte, hogy őt és vicekapitányát Pethő becstelen szavakkal illette és le 

akarta tartóztatni. Ugyanebből a levélből lehet azt is tudni, hogy a nádor megengedte, ne 

kelljen a Szatmár vármegyei nemesi hadnak a Tiszántúlon táboroznia, Csáky pedig úgy 

                                                 
601 Hadtörténeti feldolgozása: Perjés, 2002, 367–418. A politikai történéseket nemzetközi 
összefüggésrendszerben tárgyalja: R. VÁRKONYI, 2010b, 294–308. 
602 Ld. a IV. 2-es alfejezetben. 
603 Kászoni Márton Teleki Mihálynak. Szatmár, 1664. február 23. TML, III, 52. 
604 1663. augusztus 23-án, Wesselényi nádornak szóló, Szatmárról írt levelében például úgy vélte, ha igaz 
Kücsük Mehmmed Erdélyből való kivonulásának híre, annak célja az lehetett, hogy a Váradról az Erdély és a 
végvári őrség mellett a tiszáninneni hadakon is rajta tarthassa a szemét. MNL OL E 199 4. d. 22. pal. II. Nr. 2. 
1663 augusztusának közepén két levelében is figyelmeztette Bereg vármegyét a veszélyekre. Augusztus 14-én 
többek között kozák, oláh, török és tatár rabjaitól szerzett információ alapján közölte információit, két nappal 
később pedig az utóiratban közölte más hírei mellett, hogy a korábban elterjedt hírrel szemben a tatárok 
valójában nem Buda felé sietnek, valódi céljuk az, hogy a hegyek aljában és a szomszédos területeken 
pusztítsanak és fosztogassanak. Csáky István Bereg vármegyének. Szatmár, 1663. augusztus 14. és 16. MNL 
SzSzBML XV. 81. Nr. 155. 
605 Zrínyi Csákynak szóló, 1663. június 19-én és július 8-án, Csáktornyán kel leveleiből kiderül, hogy a 
szatmári főkapitány ekkoriban összesen 5 levelet is küldött a horvát bánnak. ZMÖM, 2003, 753., 756. 
606 Zrínyi 1664. február 20-án írta meg Csáktonyáról Csákynak, hogy megkapta levelét a szultáni kiáltvánnyal 
együtt. ZMÖM, 2003, 771. 
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vélte, hogy a várkatonaság helyben maradására is nagy szükség van a végeken a lehetséges 

veszélyek elkerülése érdekében.607 

Szatmári hadai élén Csáky Istvánnak is szerep jutott az 1664 májusának végén Várad 

ellen indított akcióban, amelynek során Rákóczi László életét vesztette. Bár a cél hivatalosan 

a Kálló melletti Oros faluban török rabságba esett Barkóczy Zsigmondnak a kiszabadítása 

volt,608 Horn Ildikó kutatásai rámutattak, hogy a Rákóczi László vezette, fogolymentő 

portyázásnak álcázott támadás valódi célja az volt, hogy Apafi Mihály és az erdélyiek a 

támadás jelentette veszélyre hivatkozva kibúvót találhassanak a nagyvezír hadba hívó 

parancsa alól.609 Csáky május 16-án adott hírt arról, hogy a katonák hópénzét kézhez kapta, 

és a parancsnak megfelelően a következő nap szándékozik megindulni hadaival Szepesről.610 

Wesselényi nádornak Györkéről írt levelében megosztotta abbéli aggodalmát, hogy ha híre 

megy a török gyülekezésének és a tábor visszaszállásának, valamint „Erdélybűl az testi-lelki 

szabadságnak cégére kimutatkozik”, katonái nem akarnak majd csatlakozni hozzá. Úgy 

tűnik, útközben szerezhetett tudomást arról, hogy a német és magyar hadak Várad 

felégetésére indulnak,611 ezzel egybevágni látszanak a Horn Ildikó által írottak is. 

Véleménye szerint ugyanis az akció ötlete Rákóczi Lászlótól, Pethő Zsigmondtól, valamint 

Barkóczy Istvántól és Ferenctől származott – őket és Károlyi Istvánt nevezte meg az akció 

irányításában részt vevő személyek közül is –, akik hamarosan Cobb ezredest és Kászoni 

Mártont is beavatták a tervükbe. Csáky István tehát feltehetőleg az előkészítésben nem vett 

részt, és később is inkább kísérőként lehetett jelen. 

Csáky Rákóczi László haláláról hírt adó, 1664. május 30-án kelt leveléből lehet tudni, 

hogy a Pethő Zsigmond által irányított, magyarokból és németekből álló hadak nem várták 

be Csákyt, aki végül a Bereg vármegyei Gút falunál érte be őket katonáival, majd innen 

közösen indultak Várad alá. Horn Ildikó különféle forrásokat összevetve rekonstruálta az 

eseményeket, megállapítva, hogy a támadás valamilyen fegyelmezetlenség miatt nem a 

terveknek megfelelően zajlott.612 A magyar-német hadak tetteiről és Rákóczi haláláról Csáky 

a következőképpen számolt be: „az elmúlt kedden viradón az várost egynéhány felől 

                                                 
607 Csáky István Wesselényi Ferencnek. Szatmár, 1663. augusztus 24. MNL OL E 199 4. d. 22. pal. II. Nr. 3. 
608 Csáky István a következőképp számolt be az esetről Rottal Jánosnak: „Nyavalyás Barkóczy Zsigmond rabbá 
estit nem kétlem, mások is megírták nagyságodnak. Kit részegen fogtak el, Barkóczy István uramat is ing 
nélkül szalasztották, sötét éjszaka ütvén rájok Kálló mellett lévő Oros nevű faluban. Az mely katonák, hogy 
megszabadítsák, utánok eredtek volt is, lesre csalattak, és száznál többen vesztek.” Szatmár, 1664. április 30. 
RCSL, 2017, 30. sz. 
609 HORN, 1990, 87–88. 
610 Csáky István Wesselényi Ferencnek. Szepes, 1664. május 16. MNL OL E 204 8. d. 
611 Csáky István Wesselényi Ferencnek. Györke, 1664. május 20. MNL OL E 199 4. d. 22. pal. II. Nr. 5. 
612 HORN, 1990, 88–89. 
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megütötték, és csekély munkájok után, midőn piacira béjuthattak, mindeneket porrá égettek, 

sokat lőttek, fogtak, vágtak, feles keresztény rabok is szabadultak, végtére sok szép 

praedával megrakodván (szegény Rákóczi László uramon kívül véletlen veszedelem érvén, 

mert valamely házbúl esett lövés rajta, mellyet az janicsárok közül valaki megsajdítván, csak 

hirtelen fejét vette).” Csáky május 30-án, dél körül érkezett vissza katonáival Szatmárba, a 

zsákmány elosztásának időpontját pedig a következő hét szerdájára, Tokajra tűzték ki.613 

Wesselényi nádor még a Várad elleni támadás előtt igyekezett kapcsolatba kerülni 

Teleki Mihály kővári főkapitány által Apafi Mihály erdélyi fejedelemmel és Bánffy 

Dénessel, a Telekivel való összekötettést pedig Csáky István biztosította számára. 

Mindennek jelentőségét R. Várkonyi Ágnes kutatásainak eredményei segítenek megérteni. 

Ő mutatott rá, hogy Zrínyi Miklós ekkor több szálon is tartotta a kapcsolatot az erdélyi 

fejedelemmel, akire Regensburgban a Rajnai Szövetség elnöke, Johann Philipp von 

Schönborn (magyarosan János Fülöp) mainzi érsek és választófejedelem és köre is számított 

a törökellenes háború terveiben. R. Várkonyi Ágnes szerint Felső-Magyarország katonai 

megszervezése és bekapcsolása a Zrínyi és Wesselényi által összefogott együttműködésbe 

Erdély ügye miatt is volt kulcsfontosságú, a számottevő fegyveres erőre hivatkozva ugyanis 

Apafi távol maradhatott a hadjárattól, egyben lehetővé vált a közvetlen kapcsolat kiépítése 

a királyság és a fejedelemség között.614 

Teleki és Csáky kapcsolattartása 1664 kora tavaszára nyúlik vissza. A két főúr 

valamikor március közepe táján találkozott egymással Szatmár környékén, megbeszélésük 

tárgyáról azonban egyelőre nem kerültek elő adatok.615 Minthogy Teleki nem sokkal ezt 

megelőzően, február 28-a tájékán is járt Szatmárban, ahol a német helyőrség 

parancsnokával, Wolfgang Friedrich Cobb von Nüdingen ezredessel folytatott 

tárgyalásokat,616 feltételezhető, hogy Csákyval márciusban tartott megbeszélése ezzel 

állhatott összefüggésben. Április vége, május eleje felé azonban, mikor egyúttal Teleki 

Cobbal való második szatmári tárgyalására indult,617 Csáky és Teleki már egyértelműen a 

nádor, illetve az erdélyi fejedelem képviselőiként találkoztak egymással, amint azt Teleki 

                                                 
613 Csáky István Wesselényi Ferencnek. Szatmár, 1664. május 30. MNL OL E 204 8. d. 
614 R. VÁRKONYI, 1987b, 195–196. 
615 Teleki 1664. március 10-én írta meg Kővárról Csákynak, hogy tervei szerint két nap múlva indul meg. 
Március 23-ra már bizonyosan lezajlott a találkozó, miként azt a Wesselényi Pál által szóban is üzenő Teleki 
Kolozsvárról írt levelének sorai tanúsítják: „Velem ott kin létemben tractált dolgokban, hogy oly hamar sok 
akadékok miatt nem procedálhattam, sem nekem vétkül ne tulajdonítsa, nagy bizodalommal kérem, sem 
lehetetlenséget azon dologban ne hidgyen, mivel mindenek az idővel rendesen mehetnek végben.” Teleki 
utóbbi leveléből az is kiderül, hogy március 10-én Csáky is írt neki. A két levelet sorrendben ld. TML, III, 63., 
72–73. 
616 Apafi Mihály erdélyi fejedelem március 6-án hazarendelte Telekit. TRÓCSÁNYI, 1972, 42. 
617 TRÓCSÁNYI, 1972, 42. 
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április 25-i, Csákynak szóló levele egyértelműen bizonyítja: „Én, nagyságos uram, 

nagyságod parancsolatját annyiból végben vittem, hogy íme az mi Kegyelmes Urunk ő 

nagysága engemet expediált Nagyságodra bízott palatinus urunk ő nagysága dolgainak, 

izenetinek meghallására és repetálására is, melyre nézve is (lévén más dolgaim Szatmárt) 

Isten velem lévén, ez jövő héten megindulok s az mennyiben lehet, sietek is.”618 

Csáky csak a Várad elleni akció lezajlását követően, június 2-án – ugyanazon a 

napon, mikor Köprülü Ahmed nagyvezír megindította Zrínyiújvár ostromát –, hadainak 

következő hétre tervezett megmustrálására készülve kapta kézhez Wesselényi május 23-én, 

Zólyomban kelt leveleit, amelyeket a maga levelébe beletéve rögtön továbbított is embere 

által Teleki Mihálynak Kővárba.619 A hónap második felében Csáky Telekinek is hírt adott 

váradi szerepvállalásáról. Egyúttal jelezte, hogy a török által fenyegetett Székelyhíd ügyében 

Aranyosmeggyesre indul, kérve, siessen ő is oda „hazájával, magával is jól tenni”. 

Levelének mellékleteiről megírta, „ezen órában vettem intacte, kiket bizodalmosan meg 

küldtem Kegyelmednek.”620 A találkozó feltehetőleg létrejöhetett, erre enged legalábbis 

következtetni Teleki Wesselényinek szóló, június 24-én, Szatmáron kelt levele. Teleki ebben 

közölte a nádorral, hogy továbbította neki Apafi levelét, hozzátéve, abból és Csáky 

jelentéséből tájékozódhat az erdélyi ügyek állásáról.621 Sajnos Csáky jelentésének nem 

találtam nyomát, így politikai szerepéről is nehéz érdemben nyilatkozni, néhány elszórt adat 

azonban segít megvilágítani a találkozó kereteit. Az I. Lipót és Apafi Mihály között 

ekkoriban zajló tárgyalásoknak az egyik tárgya Székelyhíd német őrsége volt,622 Csáky és 

Teleki találkozója tehát minden bizonnyal ennek megfelelően értelmezendő. Székelyhídat 

ráadásul nem csak a törökök, hanem Cobb német és Csáky magyar katonái is fenyegették. 

A különös stratégiai fontossággal bíró vár nehéz helyzetére Boldvai Márton székelyhídi 

kapitány Teleki Mihálynak szóló, 1664. április 21-i sorai világítanak rá: „Már egyfelől az 

váradi passa, másfelől az szatmári commendans623 és Csáki István uram ő nagysága 

fenyegetvén ez földet, két császár végháza közt lévén ez véghely, minemő bajos behódoltatni 

az falukat, városokat, ide adóztatni, szolgáltatni, ahhoz több katona kell az egynehány 

katonánál ide, mert Várad helyén ez volna végháza az országnak, sőt ha ehhez eddig 

                                                 
618 Teleki Mihály Csáky Istvánnak. Uzdiszentpéter, 1664. április 25. TML, III, 111. 
619 Csáky István Wesselényi Ferencnek. Szatmár, 1664. június 2. MNL OL E 204 8. d. Wesselényi Telekinek 
szóló levele: Zólyom, 1664. május 23. TML, III, 122. Az Apafi Mihály erdélyi fejedelemnek szóló május 23-
án kelt levelében Wesselényi jelezte azt is, hogy üzent Csáky Istvánnak, tehát a választ is vélhetőleg rajta 
keresztül várta. R. VÁRKONYI, 1987b, 195. 
620 Csáky István Teleki Mihálynak. Szatmár, 1664. június 21. TML, III, 151. 
621 TML, III, 152. 
622 Az I. Lipót és Apafi közötti tárgyalás tartalmáról: TRÓCSÁNYI, 1972, 42–43. 
623 Wolfgang Friedrich Cobb von Nüdingen. 
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behódlott falukat, városokat behódoltathatnók, Erdély országának nagy bástyája lenne.”624 

Boldvai panasza nyomán Csáky később kénytelen volt Wesselényi Ferenc nádor előtt is 

védekezni a vádak ellen, természetesen tagadva, hogy bármi köze lett volna magyar katonái 

prédálásához.625 Nehezen elképzelhető azonban, hogy Csáky és Teleki a megbeszélésen ne 

ejtettek volna szót a szatmári katonák Székelyhíd elleni portyázásairól is. 

Csáky és Teleki június végi tárgyalását utóbbinak a császáriakkal folytatott szatmári 

tárgyalása, az erdélyiek június 12-i tövisi tábori országgyűlés626 alatt tartott tanácskozása, 

valamint Bánffy Dénes Teleki Mihályhoz íródott, 1664. június 18-án kelt levele segít 

szélesebb kontextusba helyezni. I. Lipót Teleki által megvitt üzenetében biztosította róla 

Apafi Mihály erdélyi fejedelmet, hogy tárgyalásukat továbbra sem hozza a török 

tudomására, kérte, hogy küldje meg bizonyos elégületlenek leveleit, valamint követelte, 

hogy Erdély, hivatkozva a határszélen fegyverben álló császáriakra, valamint a várakban 

elhelyezett császári őrségre, ne vonuljon hadba a török hívására. Apafinak szabad kezet adott 

a tekintetben, hogy Székelyhíd várát hogyan menti meg a török kézre kerüléstől, ugyanakkor 

kérte, hogy lázongó őrségét büntesse meg. Az e tárgyban Apafi, a tanácsurak és sok főrend, 

köztük Teleki részvételével lezajlott tövisi tanácskozás egyebek mellett újból kérte, hogy az 

Erdély és I. Lipót közti levelezés maradjon titokban, elutasították a magyar elégületlenek 

kiadására vonatkozó követelést, és jelezték, a hadbavonulás nem Erdélytől függ, ám az adott 

lehetőségek között megteszik, amit meg lehet tenni. Emellett hozzájárultak, hogy Cobb 

csendesen megegyezzen Székelyhíd őrségével a vár feladásáról, a zendülés vezetőinek 

átadását azonban megtagadták.627 Csáky szerepére nézve kulcsfontosságú is lehetne Bánffy 

Dénes levelének állítása, amit azonban jelen pillanatban sem megerősíteni, sem cáfolni nem 

lehet. Ha Bánffy értesülése helyes volt, a szatmári főkapitány a tárgyalást veszélyeztető 

kijelentést tett nyilvánosan. Az érthetőség érdekében érdemes Bánffynak a tárgyalások 

szempontjából kulcsfontosságú eszmefuttatását is idézni: „Uramnak írtak olyat is ma, hogy 

Csáki István uram publice beszélte, hogy már Istennek hála, Erdélyt is magunkévá töttük; 

bizony igen meg búsult rajta. Azért intimálja Cob és Pater uramnak, efféle dolgok in secreto 

legyenek s vigyázzon az secretariussára Cob uram, ne talám attúl nyilatkoznak ki efféle 

titkok, egyébiránt bizony el metsződik innen az jó correspondentia. Tetszik az uraknak az is, 

hogy intimálja Kegyelmed azt is Cob uramnak, hogy újobb-újobb patenseket bocsásson ki 

                                                 
624 TML, III, 107. 
625 Csáky István Wesselényi Ferencnek. Györke, 1664. május 20. MNL OL E 199 4. d. 22. pal. II. Nr. 5. 
626 A tövisi tábori országgyűlés törvényeit és dokumentumait ld. EOE, XIII, 322–324. 
627 TRÓCSÁNYI, 1972, 42–43. 
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erős fenyegetőzés alatt, most penig hova hamarébb egynehányat, hogy ki ne menjen urunk 

és Erdély stb. és azokban adjon hódolt emberek kezébe is, az kik ejtenék Váraddá török 

kézben; de ezt caute kellene cselekedni, hogy meg ne tudná az török, hogy mesterség.” 628 

1664 júliusában kisebb diplomáciai bonyodalmat okozott Csáky István 

vicekapitányának, Kökényesdy Györgynek az észak-erdélyi betörése. Az ügyre amiatt 

érdemes röviden kitérni, mert két egymással szöges ellentétben lévő értelmezése is létezik a 

szakirodalomban, amelyek közül az egyik a Habsburgok és az erdélyiek titkos 

együttműködéseként értékelte a történteket. Praktikus okokból elsőként érdemes Csáky 

István Rottal Jánosnak írt sorait idézni. Csáky védelmébe vette helyettesét Rottal előtt, 

egyértelmű célzást téve Cobb értelmi szerzőségére: „Nyavalyás vicekapitányomra, 

Kökényesdy uramra úgy hallom, panasz van nagyságod előtt, ki velem együtt kész 

mindenekben nagyságod parancsolatját elkövetni, noha nem ő volt fővezérjek az Erdélyben 

ment hadaknak. Azonban jobban tudja nagyságod nálamnál, bajos igen az macskát egérnek 

szalasztván annak megejtésétűl tiltani vagy óvni. Ajánlom nagyságod kegyelmességében 

minden hadaimmal. Értsen nagyságod Kászoni uramtúl is.”629  

A hagyományos magyarázat szerint Apafi Mihály táborba szállásának célját 

félreértették a szatmáriak, és ebből származott a német és magyar hadak akciója, amelyek 

Kolozsvárig raboltak és fosztogattak, a Kökényesdy vezetése alatt álló magyarok pedig 

egészen Marosvásárhelyig hatoltak be.630 Ezzel szemben a nagy forrásanyagot áttekintő 

Trócsányi Zsolt úgy vélte, hogy Cobb és Kászoni Márton, valamint Teleki tárgyalásának az 

eredménye volt Kökényesdy beütése. Szerinte ez valójában azt a célt szolgálta, hogy Apafi 

Mihály elmaradhasson a török hadjáratból, egyúttal elhárítva magáról a császárpártiság 

gyanúját.631 Kökényesdy magánakciója azonban, úgy tűnik, nem volt a terv része. Cobb 

Trócsányi Zsolt által is idézett, július 11-én, Szatmáron kelt levelében ugyanis megírta 

Telekinek, hogy az ő parancsán és akaratán kívül történt minden, az ügyet megírta Rottalnak 

a Kökényesdyhez intézett intésével együtt, és sürgette Rottalt, hogy az ügyben járjon el a 

nádor felé.632 Néhány nappal később Kászoni Mártonnak szóló levelében Cobb annak a 

véleményének adott hangott, hogy bár Kökényesdy Csáky mögé bújna, valójában az 

                                                 
628 Bánffy Dénes Teleki Mihálynak. Váradja, 1664. június 18. TML, III, 145–146. 
629 Csáky István Rottal Jánosnak. Szatmár, 1664. július 26. RCSL, 2017, 31. sz. 
630 EOE, XIII, 58–59. 
631 TRÓCSÁNYI, 1972, 44. 
632 "Nihilominus ad testificandum haec omnia praeter mandatum meum et voluntatem facta esse, totam rei 
seriem excellentissimo domino comiti a Rothal, plenipotentiario sacerrimae suae maiestatis Cassoviam 
transcripsi, cum severis meis monitis, quae ad Hungarorum commendantem Keokéniesdy miseram, requirens, 
ut negotium apud Dominum Palatinum regni urgeatur." TML, III, 166. 
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egésznek az ösztönzője Kökényesdy volt, akinek a köntörfalazásával túladtak a prédán.633 

Teleki még 1666-ban is karóra érdemesnek tartotta Kökényesdyt Csákynak írt levelében,634 

akinek ügyét egy hónappal korábban Wesselényi nádornak is felidézte: „Hogy pediglen ő 

nagysága Cob s Kökénysdi istentelenségéért más keresztény felebarátunk s atyánkfiai 

marháját hajttassa el, senki ne gondolja s Nagyságod se hidgye”.635 Az sem világos, hogy 

Csákynak volt-e tudomása a tervről, habár a Kászoni Mártonra való utalásába akár ezt is 

bele lehetne látni. 

Csáky előbb hivatkozott július 26-án kelt levele azt is elárulja, hogy ő is hivatalos 

volt a szerencsi mustrára, amelyet Wesselényi Ferenc nádor augusztus 16-ra hirdetett meg a 

felső-magyarországi hadak számára.636 A mustrára végül szeptember 4–10. között, Szendrőn 

került sor,637 egy hónappal azt követően, hogy az udvar titokban megkötötte a háborút lezáró 

vasvári békét. Ehhez kapcsolhatóak Csáky október 10-én kelt, Rottalhoz szóló levelének 

sorai, amelyeket érdemes eredetiben idézni: „Nagyságodtúl Szendrőben búcsúvételemkor 

bizonyos nagy dolgaimat nem közölhetvén (mivel nem magam voltam) becsületes jámbor 

szolgámtúl, nemzetes Váradi Jónás uramtúl izentem mindazokrúl teljes bizodalommal 

nagyságodnak, kérvén alázatosan, szovainak hitelt adván szokott atyai kegyelmessége 

szerint való válasszal bocsássa.”638 Valószínűleg az soha nem fog kiderülni, hogy milyen 

„nagy dolgokról” volt szó. 

 Összességében annyi megállapítható, hogy a jelek arra utalnak, Csáky István a 

törökellenes háború kérdésében fennálló politikai nézetazonosság okán valóban tagjává 

válhatott az elsősorban Zrínyi Miklós horvát bán és Wesselényi Ferenc nádor által 

összefogott együttműködésnek, amelynek gyakorlati működéséről azonban kevés adat áll 

rendelkezésre. Wesselényi számára összekötettést jelentetett az Apafi Mihály erdélyi 

fejedelemmel kapcsolatot biztosító Teleki Mihállyal, akivel Csáky szatmári főkapitányi 

tisztségéből következően is részben formális, részben informális megbeszéléseket folytatott, 

sajnos azonban éppen utóbbiak tárgyáról a források rendre hallgatnak. Éppen ezért azt is 

nehéz megítélni, inkább csak feltételezésekbe lehet bocsátkozni, volt-e arra példa, és ha igen, 

                                                 
633 Kökényesdy ugyanis azzal érvelt, hogy Csáky nélkül ezt nem tehette volna meg: „[…] respondet, se id sine 
scitu […] domini comitis Czaki minime praestare posse, unde apparet, quod is ipse Kokeniesdÿ clandestinus 
horum instigator fuerit, sub cuius dissimulatione praeda distracta est”. Wolfgang Friedrich Cobb von Nüdingen 
Kászoni Mártonnak. Szatmár, 1664. július 14. MNL OL P 507 Lev. Ser. A. V. 15. d. Nr. 570./Nr. 1. 
634 Teleki Mihály Csáky Istvánnak. Katona, 1666. augusztus 19. TML, III, 600.Erre utalt Gergely Samu is, aki 
képtelennek tartotta azt korabeli erdélyi vádat, miszerint Teleki vitte Erdély nyakára a fosztogató és pusztító 
Kökényesdy-féle hadat. TML, III, a bevezető 7. oldala. 
635 Teleki Mihály Wesselényi Ferencnek. Szepesvéghely, 1666. május 12. TML, III, 573. 
636 Ld. Wesselényi Ferenc nádor körlevelét: Kassa, 1664. július 17. VISEGRÁDI, 1910, 142–143. (LXXXI. sz.) 
637 A szendrői hadimustráról: R. VÁRKONYI, 1987b, 204-210. 
638 Csáky István Rottal Jánosnak. Szalka, 1664. október 8. RCSL, 2017, 34. sz. 
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milyen ügyek kapcsán, hogy az udvar politikáját képviselő személyek – elsősorban Cobb, 

Kászoni Márton, Rottal János – tudta nélkül, őket megkerülve cselekedett, akár 

kezdeményező módon fellépve. Azt azonban hangsúlyozni kell, önálló politizálásra 

meglehetősen szűk mozgástér állt rendelkezésére. 

 

V. 3. Felfogása, külpolitikai tájékozódása a rendi szervezkedés 
kibontakozásának időszakában 

 

A vasvári béke megkötésével belátható távolságon kívülre került a törökök kiűzése, így a 

Magyar Királyság területi egységének helyreállítása. A béke területi, politikai és gazdasági 

hatásai, a társadalmi feszültségek, ezzel összefüggésben a bécsi udvar és a rendek 

feloldhatatlanná váló ellentéte végül elvezetett a rendi szervezkedés kibontakozásához. 

Politikai és társadalmi mozgatórugóit vizsgálva Benczédi László igen nagy levéltári 

forrásbázisra alapozva meggyőzően bizonyította, hogy a szervezkedés kezdő évének 1666-

ot tekinthetjük; 1666 áprilisának elején, mintegy párhuzamosan azzal, hogy a francia 

szövetség reménye eloszlani látszott, előbb Wesselényi Ferenc nádor és Zrínyi Péter horvát 

bán kötöttek szövetséget a Besztercebánya mellett lévő stubnyai fürdőben, majd július 28-

án Nádasdy Ferenc országbíró hitlevelet állított ki csatlakozásáról. A három főméltóság 

végül 1666. december 19-én Bécsben szövetséglevelet írt alá. Miként azonban Benczédi 

László rámutatott, a mozgalom szempontjából legjelentősebb esemény a Wesselényi nádor 

által 1666. augusztus 23-ra összehívott murányi gyűlés volt, ahol, amellett, hogy döntés 

született a török szövetség megkötéséről – gyakorlatilag tehát a behódolásról –, 

megteremtődött a főurak, valamint a zömében protestáns felső-magyarországi köznemesség 

együttműködésének alapja.639 Benczédi László szerint ennek oka az volt, hogy mind az 

országrész katolikus főnemességének, mind a nagyobb lélekszámú, többnyire protestáns 

nemességnek a birtokai közvetlenebb fenyegetésnek voltak kitéve, mint dunántúli társaiké, 

a folyamatos dúlások és fosztogatások megszűnése érdekében pedig a nemesség mellett a 

falvak és városok lakosságában is megvolt a hajlandóság a behódolásra.640 

R. Várkonyi Ágnes, elemezve a nádor által a Köprülü Ahmed nagyvezírhez küldött 

erdélyi követ számára kiállított, 1666. augusztus 27-én kelt instrukcióját, azt a véleményt 

fogalmazta meg, hogy Wesselényi és köre, de még Apafi fejedelem és környezete is úgy 

                                                 
639 Bővebben: BENCZÉDI, 1974, 596–630. BENCZÉDI, 1980, 17–21. 
640 BENCZÉDI, 1974, 602–609.  
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vélte, hogy a maradék Magyar Királyság egy kölcsönös garanciákon nyugvó különbékét 

kötne ily módon az Oszmán Birodalommal. Mint ismeretes, a tervezetből végül, többek 

között a nádor halála miatt, semmi sem lett.641 Ezt követően a vezetés annak a politikai 

csoportosulásnak a kezébe került, amelynek élén Nádasdy Ferenc országbíró, a nádor 

özvegye, Széchy Mária, valamint utóbbi két bizalmi embere, Nagy Ferenc, a Wesselényi-

birtokok jószágkormányzója és Bory Mihály korponai kapitány álltak. A szervezkedés első 

szakaszának lezárulta az őáltaluk kiötlött 1668. évi szeptemberi felkelés tervének kudarcba 

fulladásától számítható.642 

 „Sokkal tartozunk az felséges ausztriai háznak nemzetünkhöz mutatott őfelsége 

kiváltképpen való kegyelmességéért, ki, nem kétlem, dícsíretes eleink és közelebb üdvezült 

urunk édesatyánk sok rendbeli érdemeit maradékaiban is jutalmazta.” Csáky István szatmári 

főkapitány ezekkel a szavakkal gratulált 1665 januárjában az őt felső-magyarországi 

főgenerálisi kinevezéséről értesítő, a tisztségért folyó versenyben riválisának számító Csáky 

Ferenc 1664. december 19-én, Bécsben kelt levelére.643 Alapvetően retorikai fordulatnak 

szánt soraiból messzemenő következtetéseket hiba lenne levonni, mégis igen jól kifejezi, 

miként fonódott össze a Csáky família és a Habsburg-dinasztia sorsa. Csáky István a 

fennmaradt források alapján a vasvári béke megkötését követően is alapvetően dinasztiahű 

magatartást tanúsított. A rendi mozgalom magját adó felső-magyarországi nemesség 

tevékenységét gyanakvással figyelte, a „nemesi köztársaság” eszméjét és a törököknek való 

behódolásnak a tervét mereven elutasítva.644 A felső-magyarországi nemesség ellenzéki 

magatartására és múltba tekintő nemesi nacionalizmusára élesen rávilágít Csáky István 1667 

novemberében kelt, Rottal Jánoshoz szóló levelének egyik mondata: „tartozatlan beszélik 

sokan e tájon, hogy az gyűlésre követeket nem küldenek, készebbek, mint régenten, 

mindnyájan az Rákos mezejére gyűlni.”645 A vármegyék sérelmeinek orvoslása érdekében 

ugyanakkor a jelek szerint igyekezett közbenjárni. Erre utal például, hogy 1668 

decemberében Szatmár vármegye jelezte a Szepesi Kamarának, panaszaik kapcsán Csáky 

István is mellettük szól levelében, és remélték, hogy ígéretéhez híven Károlyi László 

szatmári főispánnal együtt megjelenik majd a kassai gyűlésen.646 

                                                 
641 A kérdésről kifejtően: R. VÁRKONYI, 2002, 452–458. A tervezetet részletes elemzését ld. még: PAPP, 2003, 
643–646. 
642 Az 1668-as szeptemberi felkelés tervének, valamint kudarcának okairól: BENCZÉDI, 1980, 22–24. 
643 Csáky István Csáky Ferencnek. Szatmár, 1665. január 10. [?]. MNL OL P 72 70. cs. Fasc. 501. pag. 16–17. 
644 BENCZÉDI, 1974, 602–609.  
645 RCSL, 2017, 170. sz. 
646 Szatmár vármegye a Szepesi Kamarának. Szatmár, 1668. december 15. MNL OL E 254 48. cs. 1668 
december Nr. 22. 
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 Csákynak a vasvári békével kapcsolatos megnyilatkozása sajnos nem maradt fenn, 

és nem egyszerű megítélni, egész pontosan milyen álláspontot foglalt el a kérdésben. 

Ismeretes, hogy a béke megkötésének ténye és módja a magyar rendek és az európai 

közvélemény körében általános megrökönyödést keltett. Igen jellemzőnek tekinthető Lippay 

György esztergomi érsek Rottal Jánosnak tett kijelentése, miszerint a maga részéről soha 

nem fog beleegyezni a békébe,647 és inkább a kivételek közé sorolható a békét elfogadó, a 

korabeli híresztelések szerint annak megkötésében is közreműködő Nádasdy Ferenc 

országbíró példája.648 Mindehhez érdemes még azt is hozzáfűzni, hogy a vasvári béke 

hivatalos ismertetése után a magyar főurak Wesselényi nádorral az élen maguk is reális 

választ adtak, mikor a királyi propozíciókra válaszul az uralkodói jogot nem sértve azt 

kérték, vonják be őket a török tárgyalásokba, ezáltal a béke szövegének végleges 

megformálásába, fő szempontként kiemelve, hogy a megállapodás biztosítsa az ország 

nyugalmát.649 

Bár bizonyítani a jelenleg rendelkezésre álló források alapján nem lehet, 

elképzelhető, hogy Csáky, ha a béke megkötésének módját bizonyosan kifogásolta is, 

reálisan mérlegelve a helyzetet elfogadta, hogy a körülmények, legalábbis átmenetileg, nem 

adottak a háború folytatásához. Korábban már tárgyaltam, hogy az alá tartozó, 

főkapitánysága kezdete óta fizetetlen magyar gyalogság 1664 augusztusában felbomlóban 

volt,650 és saját szemével láthatta az ellátatlanságából következően a környékbeli lakosságon 

élősködő és azt fosztogató magyar és német hadak pusztítását. A vasvári béke 2. pontja 

ugyanakkor biztosította I. Lipót számára Szatmár és Szabolcs vármegyéket,651 amit a Csáky 

fivérek saját szempontjukból akár átmeneti szükségszerűségként is értelmezhettek. Érdemes 

kiemelni, hogy 1663. március 26-án, a pozsonyi tanácskozás megkezdésekor Csáky Ferenc 

még amiatt aggodalmaskodott Istvánnak írt levelében, hogy a hozzá eljutott, alaptalannak 

bizonyuló híresztelések szerint a béke érdekében más területek mellett Szatmárt is átengedik 

Apafi Mihály erdélyi fejedelemnek, és tartott tőle, hogy Szepesvár is könnyen hasonló sorsra 

juthat.652 

Mindemellett érdemes még egy emberi tényezőt is figyelembe venni: míg például az 

egész életében a törökellenes háborúra készülő, már élete vége felé járó Wesselényi 

                                                 
647 Lippay György Rottal Jánosnak. Pozsony, 1664. november 18. LGYL, 2015, 446. 
648 Nádasdyról a vasvári béke kapcsán: TOMA, 2005, 152–153. 
649 R. VÁRKONYI, 2010d, 331. 
650 Ld. a IV. 3-as alfejezetben. 
651 A vasvári béke szövegét német fordításban közli: WAGNER, 1964, 440–441. 
652 Ld. Csáky Ferenc Csáky Istvánnak szóló, az V. 1-es alfejezetben már hivatkozott levelét: Pozsony, 1663. 
március 26. MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 266. I. pag. 8–10. 
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nádornak a háború előkészítése és a győzelem érdekében tett erőfeszítései gyakorlatilag 

semmivé lettek a béke megkötésével, Csáky István, kevesebb csalódással és 

megpróbáltatással a háta mögött, hitt benne, és végül meg is érhette, hogy a törököket még 

az ő életében sikerül kiűzni a királyság területéről. Mindez természetesen nem jelenti azt, 

hogy ne aggasztották volna a törököknek a béke ellenére szűnni nem akaró portyázásai, 

gyerekrablásai, amellyel szemben főkapitányi jogkörének szűkössége miatt nem tudott kellő 

eréllyel fellépni.653 Vélhetőleg emiatt, megnyugtatása céljából közölte vele 1665 

novemberében Rottal János, hogy Walter Leslie konstantinápolyi főkövetnek megírták, 

emeljen szót a törököknél a hódítás ügyében.654 Ennek a helyzetnek a megoldására, a 

hatékonyabb védelem megszervezésére tett kísérletként is értelmezhetőek Csákynak az 

évtized második felében tett lépései. Korábban már kitértem rá, hogy 1667 végén sikerült 

Szatmárban zálogbirtokokhoz jutnia, és szatmári gyalogosai ellátását is bizonyos kibérelni 

tervezett, később véglegesen megszerezni kívánt szatmári birtokokból származó 

jövedelméből biztosította volna.655 

Csáky Istvánnak az évtized második feléből való levelezése egyértelműen bizonyítja 

azt is, hogy a maradék Magyar Királyság és Erdély helyzetetét szélesebb összefüggés-

rendszerben értelmezte, és tudatában volt annak, hogy a Habsburgok nyugati határainak 

biztonsága az előfeltétele a háború újraindításának.656 A töredékesen fennmaradt források 

tanúbizonysága szerint 1667–1668 során Zichy István magyar kamaraelnök, Nádasdy 

Ferenc országbíró és Csáky rokona – édesanyjának, Forgách Évának a testvére –, Forgách 

Ádám tárnokmester az erdélyi, illetve felső-magyarországi hírekért cserébe tudósították a 

Spanyolország és Franciaország között kirobbant devolúciós háború egyes eseményeivel 

kapcsolatos hírekről. Igen jellemzőnek tekinthetőek Zichy 1667 júniusának végén kelt 

                                                 
653 Igen jellemzőnek tekinthető ebből a szempontból a Szatmár vármegyei Gyöngy faluból a váradi törökök 
által elrabolt két gyermek kapcsán írt keltezetlen, Rottal Jánosnak szóló levele. RCSL, 2017, 295. sz. A Huszain 
váradi aga által 1666 januárjának elején Körtvélyes faluból ellopatott nyolc magyar gyermeket ugyanakkor 
sikerrel szerezték vissza a törököket utolérő, kárt sem szenvedő szatmári katonái. Csáky István Rottal Jánosnak. 
Aranyosmeggyes, 1666. január 14. RCSL, 2017, 57. 
654 Rottal János Csáky Istvánnak. Holešov, 1665. november 9. RCSL, 2017, 51. sz. 
655 Ld. a IV. 3-as alfejezetben. 
656 A vasvári béke diplomáciai és katonai előzményeit elemző Marosi Endre rámutatott, Bécsben vélhetőleg 
felismerték, hogy a spanyol-francia háborút lezáró 1659. évi pireneusi békeszerződéssel Franciaország a 
spanyol trón megszerzését, vagy legalábbis bizonyos spanyol területek elfoglalását készítették elő. A franciák 
a Rajnai Szövetség feletti irányítás megtartásával és diplomáciai lépéseikkel is igen komolyan veszélyeztették 
a Habsburg érdekeket, az 1663–1664-es Habsburg–török háború idején nyújtott segítségnyújtást is az európai 
közvélemény befolyásolására és a Habsburgokkal szembeni politikai nyomásgyakorlásra használva fel. 
Bécsnek tehát érthető módon mindvégig az volt az elsődleges célja, hogy a franciák jelentette veszély 
érdekében a Habsburg konglomerátum keleti határának nyugalmát biztosítsa a Portával fenntartott béke által. 
MAROSI, 1971, 110–111. A geopolitikai kihívásoknak a Habsburg Monarchia politikájára gyakorolt hatásairól 
nagyobb időtávlatban jó áttekintést nyújt: HOCHEDLINGER, 2003, 57–75. 
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levelének sorai: „Szakmárrúl 11. prasentis írt kedves levele által hogy nem neheztelt 

kegyelmed az erdélyi hírekrűl tudósítani, kedvesen vettem, vagyunk itt is oly reménységgel, 

az francia király niderlandi hadakozása sem terjed továbbra, mivel a spaniorok illendő 

satisfactiót ígérnek, s mi is jobban szeretjük a csöndességet.”657  Zichy két hónappal későbbi, 

augusztus végén írt levele a híráramlás szempontjából is különös értékkel bír. Tudomása volt 

arról, hogy Forgách Ádám bőven írt neki az ottani hírekről, ezért az ő általa közölt 

információkat nem ismételte meg. Sorai emellett az udariasságon túlmutatva árulkodnak 

arról, hogy Csáky híreit milyen mértékben megbízhatónak tartották: „Az francúzok 

szerencsétlensége Belgiumban szintén nagy örömöt szörzött a mi udvarunkban. Az erdélyiek 

kijüvetelével fenyegetnek itt bennünk/et/, de míg kegyelmedtűl nem értek olyat, nem 

hihetem, talán csak ijesztés.”658 Mindeközben Csáky figyelemmel követte a Velence és az 

Oszmán Birodalom között 1645 óta zajló kandiai háború eseményeit is, amely 1669 

szeptemberében végül a törökök győzelmével végződött. Bánffy Dénes 1667. február 15-én, 

Kolozsvárott kelt, Kandia török ostromának megakadásáról hírt adó levelét Csáky február 

23-án vette kézhez Szatmáron,659 és még aznap – igaz, Alsó János erdélyi török követ 

beszámolójára hivatkozva – megírta az egyéb hírei mellett Kandia ostromára660 vonatkozó 

információit is tartalmazó beszámolóját I. Lipótnak, amit végül Rottal János szóló levelének 

mellékleteként küldött el Bécsbe.661  

Nádasdy Ferenc még az aacheni béke megkötése előtt, április 4-én megírta Bécsből 

Csákynak, hogy a spanyolok békét kötöttek a portugálokkal, egyes vélemények szerint 

azonban már a franciákkal is megkötötték, „és csak ceremóniák ezek a tractusok”. A sorai 

tanúsága szerint a franciákról rossz véleménnyel lévő, őket a „hitszegő” jelzővel illető 

Nádasdy ugyanakkor tartott attól, hogy ha meg is lesz a béke, az nem a magyarok számára 

fog kedvezni.662 Csáky válaszlevele eddig sajnos nem került elő, így egyelőre arról sem lehet 

képet alkotni, hogy mennyiben osztotta az országbíró véleményét. A béke tényét illetően 

midenesetre elbizonytalanodhatott, miután a hónap második felében Zichy István 

kamaraelnök aggodalommal eltelve írta meg Csákynak a Pozsonyhoz közeli Oroszvárról: 

                                                 
657 Zichy István Csáky Istvánnak. Pozsony, 1667. június 27. MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 266. XII. pag. 173–
174. 
658 Zichy István Csáky Istvánnak. Pozsony, 1667. augusztus 26. MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 266. XII. pag. 
177–178. 
659 BALOGH–BARTA M., 2015, 143–144. 
660 Velence és az Oszmán Birodalom között 1645 óta zajlott a kandiai háború, amely 1669 szeptemberében 
végül a törökök győzelmével végződött. 
661 Csáky István Rottal Jánosnak. Szatmár, 1667. február 23. RCSL, 2017, 87. sz. (mellékletben Csáky I. 
Lipótnak szóló levelével) 
662 Nádasdy Ferenc Csáky Istvánnak. Bécs, 1668. április 4. MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 266. IX. pag. 111–
113. 
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„Biztatnak vala minket az spanyor és francia közt lévő békességgel, de el kezd múlni a 

portugálussal való.”663 Május 4-én végül Nádasdy Ferenc a béke megkötéséről már tényként 

számolt be neki.664 Különös jelentőségűnek tekinthető, hogy miután a szatmári főkapitány 

értesült az aacheni békéről, vicekapitányát, Szodoray Mihályt beküldte a hírrel Erdélybe 

Bánffy Déneshez és Teleki Mihályhoz.665 Telekinek ez ügyben írt, keltezetlen levele ma is 

olvasható. Ebben Kandia felmentését remélte a békétől: „Tegnap vettem egy nagy uram 

levelét Bécsbűl, melyben írja, hogy az spanyor és franciai királyok között való békesség már 

bizonyos. Kibűl mind Candia szorongattatásinak orvoslását, mind sok ellenkező elméknek 

kínytelen nyugodalmát remélheti ember. Mivel nagy örömre méltó hírnek tartom, 

kegyelmeddel is azért közlöm, lévén oly hiszemben, hogy valamit nékem is az ott való 

állapotokban szabad tudnom, kegyelmedtűl régi confidentiánk szerint megértem. Izentem 

kegyelmednek szóval is levelem megadó jámbor szolgámtúl.”666 

Csáky tehát igyekezett tájékozódni külpolitikailag, azonban szándékainak, pontos 

elképzeléseinek feltárásához további kutatások szükségesek. Kandiai győzelmükkel a 

törökök addigi lekötöttsége mindenesetre megszűnt, ennek következményeivel pedig Csáky 

is tisztában volt, amire rávilágítanak Rottal Jánosnak írt sorai, miszerint a több mint egy hete 

Kandia veszedelmének örömét lövő törökök az erdélyi trónkövetelőnek, Zólyomi Miklósnak 

a Portáról való kihozatalával fenyegetőztek a hódoltsági emberek előtt, egyúttal a kelet-

magyarországiakat, így a szatmáriakat is megfenyegetve.667 Wiśniowiecki Mihály lengyel 

király megválasztásával ekkora már az is eldőlt, hogy a francia helyett a Habsburg-befolyás 

nyert teret Lengyelországban is.668 A koronázáson Csáky István is szeretett volna jelen lenni, 

ennek körülményeire azonban később fogok kitérni.669 

 

                                                 
663 Zichy István Csáky Istvánnak. Oroszvár, 1668. április 19. MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 266. XII. pag. 
169–170. 
664 Nádasdy Ferenc Csáky Istvánnak. Pottendorf, 1667. május 4. MNL OL P 507 Lev. Ser. A. V. 13. d. fol. 
456–457. 
665 A hírrel összefüggésben Csáky kapcsán ugyanakkor Bánffy Dénes azt is megírta Teleki Mihálynak: „Im mi 
választ töttem, páriáját Kegyelmednek el küldtem. Látván, elméje igen eleválódott, ahhoz képest írtam így, 
hogy inkább scrupulust csináljanak elméjében, és vegye eszében, hogy az az békesség nem felejteti el az ő 
kegyelme s mádok Erdélyben tött dolgokat. Nem árt Kegyelmednek is talán nyomozni ezen dolgot s magának 
is Zodorainak megmondani, non obstante eo, hogy az az békesség meg van, bizony Erdély vissza adja az 
kölcsönt azoknak, az kik érdemlik.” Bonchida, 1668. június 3. TML, IV, 312-313. 
666 Csáky István Teleki Mihálynak. Szepes, 1668 májusa (nap nélkül). MNL OL P 659 25. cs. Nr. 707. fol. 74–
75. Köszönöm Balogh Zsuzsannának, hogy felhívta a figyelmemet a levélre és rendelkezésemre bocsátotta a 
róla készített másolatát. 
667 Csáky István Rottal Jánosnak. Tokaj, 1669. november 14. RCSL, 2017, 259. sz. 
668 Ennek fontosságáról: BENCZÉDI, 1980, 26. 
669 Ld. az V. 4-es alfejezetben. 
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V. 4. Politikai szerepe a vasvári béke után 

 

1665 után Csáky István a bécsi udvart képviselő Rottal János, valamint a két befolyásos 

erdélyi politikus, Bánffy Dénes és Teleki Mihály közötti kapcsolattartásnak is fontos 

láncszemévé vált. 1665 nyarának végén erdélyi részről, úgy tűnik, elsősorban Bánffy Dénes 

volt az, aki szorgalmazta a Béccsel való kapcsolatok szorosabbra fűzését, aminek okát Teleki 

Mihálynak írt levele szerint éppen akkor a törökök által fenyegetett Somlyó szolgáltatatta. 

Sorai alapján Rottal mellett Csáky István is azon volt, hogy az erdélyieket Bécs felé 

orientálja: „Most is azt írja nekem Csáki István, azt írja Rottal uram, Erdély elfelejtette 

Bécset, az ki penig azt akarja, Bécs őtet el ne felejtse, gyakran eszébe juttassa magát. Ez, 

Uram, egy tanúság volna, s az dolog is és szükség azt kívánná, kiváltképpen Somlyó végett 

tízszer sem volna bolondság felküldeni.”670 Bánffy sorainak igazságtartalmát megerősíteni 

látszik, hogy szeptember 2-án Rottal csodálkozásának adott hangott Csákynak írt levelében 

amiatt, hogy Bánffytól és Telekitől nem kap leveleket, hozzátéve, I. Lipót parancsára írt 

Apafi Mihálynak, ezzel kapcsolatban pedig Bánffynak is.671 Rottal azonban még 1665 

decemberében, valamint 1666 január elején is értetlenségét fejezte ki amiatt, hogy a két 

erdélyi főúr régóta nem küldött neki híreket.672 

A bécsi udvar és Erdély közötti kapcsolattartás 1666 tavaszától vált újra intenzívebbé 

Rottal és Csáky István levelei alapján, amiben utóbbinak az elszórt adatok alapján fontos 

szerep jutott. Erre utalnak például Rottal Csákyhoz szóló, március elsején kelt sorai: „Az én 

jóakaró uramnak, Bánffy uramnak, s Teleki uramnak, tudván, hogy kegyelmetek között jár 

az jó correspondentia, kírem, ajánlja kegyelmed szolgálatomot. Ha néha egy kis cédula által 

tudósítanának őkegyelmék, megszolgálnám.”673 Csáky ugyanakkor még ezt megelőzően, 

1666 januárjában, Aranyosmeggyesen személyesen is találkozott Telekivel és Bánffyval, a 

beszélgetés tartalmáról pedig részletesen beszámolt Rottalnak, ismertetve a két erdélyi 

főúrnak adott válaszát is, emellett arról is érdeklődött, hogy megérkeztek-e Rottalhoz 

rejtjeles – eddig sajnos még lappangó – levelei. A levél némi betekintést enged abba, hogy 

miként működött közre Csáky mint szatmári főkapitány a Bécs és Erdély közötti 

                                                 
670 Bánffy Bialis Ferenc levelére hivatkozva 100 gyalogost s kért Apafi Mihálytól, hozzátéve, hogy Bialis 
szerint a lovasoknak semmi hasznát nem veszik. Bánffy Dénes Teleki Mihálynak. Gyalu, 1665. augusztus 20. 
TML, III, 503–504. 
671 Rottal János Csáky Istánnak. RCSL, 2017, 47. sz. 
672 Rottal János két levele Csáky Istvánnak. Bécs, 1665. december 13. és 1666. január 12. RCSL, 2017, 53. és 
56. sz. 
673 Rottal János Csáky Istvánhoz. Bécs, 1666. március 1. RCSL, 2017, 59. 
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kapcsolattartásban.674 Mint kiderül belőle, a gróf bemutatta Rottal neki szóló levelét 

Bánffynak és Telekinek, ezt az állítását megerősíti utóbbi Rottalnak írt levele is: 

„Méltóságos Gróf Csáki István uram őnagyságának írott méltóságos levelében tett 

kegyelmes emlékezetit alázatosan vettem.”675 A két erdélyi főúr kijövetele talán I. Apafi 

Mihálynak és az erdélyi rendeknek a törekvésével állt összefüggésben. Erdélyben ugyanis 

megpróbálták elérni, hogy az 1665 augusztusában a Portára érkező Walter Leslie főkövet, 

valamint Simon Reniger von Reningen rezidens járjanak közben a Portán a fejedelemség 

adójának csökkentése és a hódoltsági határok rögzítése érdekében. Ide kapcsolódik Paskó 

Kristóf erdélyi portai követ 1666. február 6-án kelt jelentése, amelyből kideről január 14-án 

Paskó elmondta a nagyvezírnek, hogy az adó összegét ugyan előteremtették, de ez az idő 

szűkös volta miatt Erdély igen nagy kárával történt.676 Maga Csáky ugyanakkor, amint az a 

levélből kiderül, politikai jellegű megbeszélést folytatott le Bánffyval és Telekivel, 

mégpedig Paskó Kristófnak a Leslie és Reniger által az erdélyieknek adott kedvezőtlen 

válaszáról beszámoló levele kapcsán. 

A szatmári főkapitány közvetítő szerepe Rottal Jánossal folytatott levelezésének 

tanúbizonysága szerint különösen az 1667–1668 során zajló Habsburg–erdélyi tárgyalások 

idején vált hangsúlyossá, amikor biztosítania kellett Rottal és Bánffy Dénes levelezésének 

zavartalanságát, ily módon az információk egy része rajta keresztül jutott el a két félhez. A 

levelezés gyakorlati működésébe betekintést enged Bánffy Dénes Csáky Istvánhoz írt 19 

darab levele is, amelyeket vélhetőleg Csáky küldött el Rottalnak, és ezért találhatóak ma 

meg az ő személyi anyagában.677 A levelek ugyanakkor magát a tárgyat tekintve kevés 

érdemi információt tartalmaznak, a két fél között zajló tárgyalásról elsősorban Trócsányi 

Zsolt kutatásai alapján lehet képet kapni. Trócsányi úgy látta, hogy 1668 nyara táján Bánffy 

Dénes a Rottal-féle politika követője volt, és vegyesbizottsági tárgyalásokon tervezte 

rendezni Erdély és a Habsburgok vitás ügyeit, természetesen oly módon, hogy az minél 

előnyösebb legyen a fejedelemség számára. Bécsi orientációja miatt ugyanakkor Bánffy 

személyét egyre nagyobb gyanú övezte erdélyi részről, ezt maga Csáky már 1667 őszének 

végén jelezte Rottalnak: „Olyat is mondott Bánffy uram, hogy valamint életét szereti, nem 

                                                 
674 Ld. Csáky István Rottal Jánosnak. Aranyosmeggyes, 1666. január 14. RCSL, 2017, 57. sz. 
675 Teleki Mihály Rottal Jánosnak. Aranyosmeggyes, 1666. január 15. TML, III, 544–545. 
676 TMÁO, IV, 304. 
677 BALOGH–BARTA M., 2015, 141–169. 
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merné mégis említeni az urának pozsonyi útját, mert anélkül is az fejedelemség kívánás iránt 

régen suspecta persona.”678 

1667-től emellett a Váradra beszökő erdélyi trónkövetelőre, Zólyomi Miklósra 

vonatkozó információk is rendre a szatmári főkapitány Rottalnak szóló leveleinek tárgyául 

szolgáltak, amit azért is kell kiemelni, mert Zólyomi nemcsak a törökök, hanem Bécs 

kezében is jó politikai ütőkártyát jelentett a tőle rettegő erdélyi elittel szemben.679 Híreinek 

értékét mi sem jelzi jobban, mint az a tény, hogy az esetek nagyobb részében a kor 

viszonyaihoz képest általában pontos információkkal rendelkezett az erdélyi fejedelem, I. 

Apafi Mihály mozgásáról és az erdélyieket foglalkoztató ügyekről.680 Mindemellett a 

forrásokból egyértelműen kitűnik a kölcsönös bizalmatlanság, jellemzőnek tekinthető, hogy 

Csáky István és Bethlen János kölcsönösen megvádolták egymást Zólyomi ügyében.681 

A bécsi udvarban kiemelt figyelemmel kísérhették Csáky Istvánnak és bátyjának, 

Csáky Ferencnek a felső-magyarországiak és erdélyiek kapcsolattartására vonatkozó híreit 

is. Bár a Csáky fivérek kapcsolata viszálykodásoktól sem volt mentes, ettől függetlenül 

kijelenthető, hogy Csáky Ferenc felső-magyarországi főgenerálisi kinevezésével – a 

korábban említett körülmények ellenére is682 – megnőtt a család regionális politikai súlya, 

egyéb tényezők mellett ezzel is magyarázható, hogy a rendi szervezkedés kibontakozásának 

időszakában, különösen 1667–1668 során, igen sűrűn váltottak levelet Rottal Jánossal. 

Rottal számára, csakúgy, mint Pethő Zsigmond felső-magyarországi vicegenerális,683 

rendszeresen információkkal szolgáltak a bécsi kormányzat által kiemelt katonai és politikai 

                                                 
678 TRÓCSÁNYI, 1972, 70–74. Csáky István Rottalnak szóló sorai: Szatmár, 1667. november 26. RCSL, 2017, 
173. 
679 Ez azonban kétélű fegyver volt, később ugyanis Teleki Mihály éppen a szatmári magyar és német tiszteket 
vádolta meg Zólyomi támogatásával. TRÓCSÁNYI, 1972, 86–87. 
680 Csak egy példát emelek ki a sok közül. 1667. augusztus 16-án Szatmárról Csáky arról adott hírt Rottalnak, 
hogy Zólyomi Miklós ügyében minden órában várják az erdélyi főkövetet, Nemes Jánost, és Bánffy Dénes 
néhány tanácsúrral együtt Radnóton tartózkodik Apafi Mihálynál. A hír valóságtartalmát ez esetben két 
kontrollforrás, Nemes János és I. Apafi Mihály naplójának bevonásával lehet elvégezni. Nemes János naplója 
szerint nem ő, hanem Baló László indult Erdélybe. Baló 1667. július 19-én érkezett meg Konstantinápolyból 
Drinápolyba, ahonnan július 22-én Nagy István étekfogóval indult tovább. I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem 
1667. július 26. és augusztus 4. között tartózkodott Radnóton, július 29-én a váradi pasa embere is járt nála. 
Ezt követően éppen augusztus 16-án érkezett vissza Radnótra. RCSL, 2017, 150. sz. TT, 1902, 397. TÓTH, 
1900, 143–144. 
681 Rottalnak szóló levelében Csáky annak a véleményének adott hangot, hogy Zólyomit valójában Bethlen 
János támogatja, mert gubernátorságra, hosszabb távon pedig a fejedelmi székbe vágyik. Szatmár, 1667. április 
9. RCSL, 2017, 101. sz. Bethlen a történeti munkájában ellenben a következőket írta le: „Úgy hitték, hogy 
Zólyomit is ő ösztönözte másoknál jobban arra, hogy a törökökhöz szökjön, és bajt csináljon nekünk. 
Nemegyszer imádkozott nyilvános lakomák alkalmával az asztalnál azért, hogy [Zólyomi] szándéka szerencsés 
sikerekkel járjon.” BETHLEN, 1993, 321. 
682 Ld. a III. 2. 2-es alfejezetben. 
683 Pethő Zsigmond Rottal Jánoshoz szóló, nagy számban fennmaradt levelei: MNL OL P 507 Ser. A. V. 14. 
d. Nr. 528. 
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jelentőségűként kezelt, társadalmi és felekezeti feszültségekkel terhelt felső-magyarországi, 

illetve erdélyi állapotokról, közhangulatról. Kiemelendő, hogy szatmári főkapitányként 

Csáky István a Wesselényi-szervezkedésbe beavatott Szatmár vármegyei nemesség 

vezéralakjairól, köztük a Teleki Mihállyal már 1665 tavasza óta kapcsolatot tartó –később 

pedig a kuruc mozgalomban is meghatározó szerepet játszó – Kende Gábor684 

tevékenységéről is rendre hírt adott. 1667 augusztusának utolsó napján például a 

szervezkedésben résztvevő Szatmár vármegyei nemesség vezető alakjainak, Kende 

Gábornak és körének Teleki Mihály kővári kapitánynál való vendégeskedéséről és politikai 

együttműködéséről a következőképpen számolt be: „Nagyságodnak jelentem alázatosan, az 

elmúlt szombaton Gyulaffy László, Kende Gábor, Mikolai Boldizsár és Pelei Ferenc 

uramék, Szakmár vármegyei főemberek, másfelé adván utat, bizonyos helyen megegyeztek. 

Aznap és vasárnap mind együtt voltak Kővárban Teleki uramnál. Hétfőn estvére 

companiástúl Meggyesre jüttek, honnét ma délután oszlottak el, maguk tudják, mi véggel. 

Úgy gondolom, az religio dolgát főzik mégis, vagy annak nevezeti alatt ezelőtti szokások 

szerint nagyobbat, kiben is, ha mit eszemben vehetek, nagyságodnak kötelességem szerint 

értésére adni el nem múlatom.”685 

A fentiek ismeretében érthető, hogy az erdélyiek igyekeztek megkerülni, illetve téves 

információk terjesztésével félrevezetni a Csáky fivéreket. A példák közül mind fontossága, 

mind a kedvező forrásadottság miatt érdemes kiemelni az előző év tavaszán, 1666 

áprilisában történteket. Ekkor Teleki Mihály Bethlen Miklóssal együtt Felső-

Magyarországra indult, hogy felvegye a kapcsolatot a magyarországi szervezkedőkkel. A 

két főúr előbb Thöhöly Istvánt kereste fel, majd onnan Murányba, Wesselényi Ferenc 

nádorhoz utaztak tovább. Az indulás előtt Teleki Bornemissza Anna fejedelemasszonynak 

megírta, „Csáki Ferencz kassai generalis, Csáki István szakmári kapitány, ezeket nehezen 

kerülhetjük el.” Teleki ezért szükségesnek tartotta, hogy Apafi Mihály mindkettőjük 

számára küldjön egy-egy levelet, amelyeknek fogalmazványát megküldte a 

fejedelemasszonynak.686 Teleki végül úgy érkezett vissza Erdélybe, hogy az őt magához 

                                                 
684 Kende Gábor 1665. március 23-án elküldte Teleki Mihálynak Szatmár vármegye I. Lipótnak szóló tiltakozó 
feliratát, és Trócsányi Zsolt szerint Telekinek írt levelében Kende homályosan egy olyan felkelési tervre utalt, 
amely Erdélyre támaszkodott volna, és jellegében elsősorban református szervezkedés lett volna Báthory 
Zsófia erőszakos ellenreformációjával szemben. TRÓCSÁNYI, 1972, 54–55. Kende Gábor Teleki Mihálynak 
szóló leveléből a felkelési tervet és Erdélyt illetőleg én is ugyanazt érzem ki, mint Trócsányi Zsolt. A levelet 
ld. Cseke, 1665. március 23. TML, III, 439–440. 
685 Csáky István Rottal Jánosnak. Szatmár, 1667. augusztus 31. RCSL, 2017, 153. 
686 Teleki Mihály Bornemissza Annának. Uzdiszentpéter, 1666. április 21. TML, III, 568–569. 
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hívó Csáky Ferencet Trócsányi Zsolt szerint fel sem kereste.687 Május 2-án Szepesvárról 

Csáky István is sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Teleki nem kereste fel, és reményét fejezte 

ki, hogy visszamenet betér hozzá.688 A két főúr találkozójára végül sor került Szepesben. 

Mindezt Csáky azon leveléből lehet tudni feltette a kérdést Telekinek, igazak-e a szepesi 

találkozójuk alkalmával már említett vádak, miszerint valójában kémkedni érkezett Felső-

Magyarországra, az erdélyi fejedelem pedig hadaival Magyarországra készül kijönni? Majd 

fenyegetőleg hozzátette, „mikor osztán másoktól is bizonyost érthetek, akkoron köszönet 

nem lehet”.689 Csáky a május eleji híresztelésekre utalt vissza, miszerint I. Apafi Mihály 

Szabolcs és Szatmár vármegyék felprédálására készül, és vele vannak a moldvai és a 

havasalföldi vajdának a hadai is.690 Válaszlevelében Teleki természetesen tagadta a valóban 

alaptalan híresztelést az erdélyi fejedelem kijöveteléről, egyben jelezte, hogy augusztusba 

Apafit Kővárba várja, ahová Csákyt is szívesen látja akkor.691 Levélváltásuk mindenesetre 

arra utal, hogy Csáky a szervezkedésről mit sem tudott, vagy legalábbis nem hozakodott elő 

esetleges gyanújával, arról pedig nem maradt fenn adat, hogy a kővári találkozóra sor került 

volna. 1666 júliusa-augusztusa során mindenesetre a szepesi és az erdélyi főúr továbbra is 

szoros kapcsolatban maradt egymással, közvetlen levelezésük mellett Teleki szervitora, 

Keresztesi Sámuel által.692 

A fenti példával ellentétben nem világos, hogy 1667 februárjában Wesselényi Ferenc 

nádor vajon megkerülni igyekezett-e Csáky Istvánt, mindenesetre akár erre is utalhatna 

Bánffy Dénes február 24-én kelt, Teleki Mihályhoz szóló levelének egy megjegyzése, amire 

később térek ki. Wesselényi Csákynak írt sorait érdemes idézni, mert újfent rávilágít a 

levelezés működésére: „Ím azért mit írtam Bánffy Dienes, Teleki Mihály és Bethlen Miklós 

uraiméknak, volanter hagyván az őkegyelmek levelét, megérti kegyelmed. Kegyelmedet, 

édes gróf uram öcsém, kérem szeretettel, megolvasván, s bepecsételvén küldje meg, s ha mi 

                                                 
687 Teleki 1666. június 1-én már Szentpéteren, erdélyi területen volt. Teleki Mihály és Bethlen Miklós útjáról: 
TRÓCSÁNYI, 1972, 57–58. Csáky Ferenc Murányban tartózkodott a nádornál, mikor megírta levelét Telekinek, 
kérve, hogy látogassa meg szepesi házánál. Csáky Ferenc Teleki Mihálynak. Murány, 1666. május 16. TML, 
III, 574–575. 
688 Csáky István Teleki Mihálynak. Szepesvár, 1666. május 2. MNL OL P 659 43. cs. Nr. 852. fol. 33–34. 
Köszönöm Balogh Zsuzsannának, hogy elküldte nekem a levél másolatát. 
689 Csáky István Teleki Mihálynak. Szatmár, 1666. július 5. TML, III, 582.  
690 TRÓCSÁNYI, 1972, 58. 
691 Teleki Mihály Csáky Istvánnak. Uzdiszentpéter, 1666. július 14. TML, III, 587–588. 
692 Ld. a függelék 3. mellékletét. A kapcsolattartás mikéntjébe jó betekintést enged Csáky 1666. július 25-én 
kelt levele: „Keresztesi uram visszajüvet ha fog szemben lenni velem, mert némely nap többekkel együtt 
szintén az jánki lakodalmon voltam, és szolgáimtúl értettem, hogy Keresztesi uram azon ment által. De 
valamikor lészen, csak érthessem az méltóságos fejedelem parancsolatját.” Csáky István Teleki Mihálynak. 
Aranyosmeggyes, 1666. július 25. MNL OL P 659 43. cs. Nr. 852. fol. 69–70. Köszönöm Balogh 
Zsuzsánnának, hogy rendelkezésemre bocsátotta a levél másolatát. 
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kegyelmed kezéhez dirigálandó válaszom érkezik őkigyelmektűl, szolgáltassa kezemhez az 

oda való occurentiákról is gyakrebban tudósítván bennünket.”693 Bánffy vélhetőleg a nádor 

ekkor írt levelét694 kapta kézhez Csákyéval együtt február 23-án, Bonchidán, amelyeket 

elolvasásuk után tovább is küldött Telekinek.695 Bánffy egy nappal későbbi, már említett 

levelének sorai a nádor szándékaira is rávilágítanak. Eszerint Wesselényi attól tartott, hogy 

németeket küldenek Felső-Magyarországra, az erdélyiek kijövetelének híresztelésével pedig 

sikerülhet éket verni a magyarországiak és az erdélyeik közé. Ehhez hozzátette, „Csáky 

István írásábúl is látom, csaknem cathegorica s manifesta resolutionak tartják, hogy sem 

urunk, sem mi nem kezdénk oda fel írni és correspondeálni, (noha emlékezetiben lehet 

Kegyelmednek, még régen is palatinus uram azt jovallja vala, félben ne szakasszuk az jó 

correspondentiát velek, hogy annálinkább ne gyanakodhassanak.” Bánffy azzal a javaslattal 

élt Teleki felé, hogy Apafi Mihály erdélyi fejedelem írjon egy levelet Rottalnak, mivel az 

egyébként is panaszkodott arra, hogy Kászoni Márton által küldött levelére nem kapott 

választ. Nehéz értelmezni ugyanakkor Bánffy egyik megjegyzését, amit akár úgy is lehetne 

értelmezni, hogy Wesselényi igyekezett megvezetni Csákyt: „Csáki urammal mely 

udvaroson játszék palatinus uram, nekem írt levelébűl meglátszik; úgy is veszem eszemben, 

mind az nekem s mind az Kegyelmednek szóló levelit csak volanter küldte Csáki uram 

kezéhez, (az pecsétrűl meglátszik); mi is bár úgy éljünk vele.”696  

A Csáky fivérek híráramlásban betöltött szerepe Erdélyben ezt követően is 

folyamatosan megoldandó problémát jelentett, ez érződik ki a Csáky Istvánra levelének 

felbontása és annak Bécsbe küldése miatt korábban már panaszkodó Bethlen Miklós március 

2-i, Teleki Mihálynak szóló leveléből is. Bethlen szerint ugyanis I. Apafi Mihály erdélyi 

fejedelem a Wesselényi Ferencnek és Rottal Jánosnak megküldött levelek mellett a felső-

magyarországi főgenerálisnak és a szatmári főkapitánynak is kénytelen volt udvariassági 

leveleket küldeni.697 Érdemes megjegyezni, hogy történeti munkájában Bethlen János úgy 

vélte, a szerinte titkoban az erdélyi trónkövetelőt, Zólyomi Miklóst is támogató Csáky 

kifigyelte az erdélyiek és magyarországi elégedetlenek közti üzenetváltásokat, majd a 

                                                 
693 Wesselényi Ferenc Csáky Istvánnak. Besztercebánya, 1667. február 4. MNL OL P 507 Lev. Ser. A. V. 13. 
d. Nr. 511. fol. 420. (a címzett kiléte a lapaljai címzésből tudható: „Csáky István uramnak”) 
694 Wesselényi még 1667. február 4-én Bánffy Dénesnek is levelet írt Besztercebányáról, amelyben kérte, 
hogy továbbra is tartsák a kapcsolatot, hozzátéve azt is, […] nem lehet oly titkos correspondentiánk, hogy 
gróf Csáky István urammal ő kglmével ne közölhetnénk: Kglmed bár sub volanti csak ő kglme kezhez 
dirigálja leveleit, ő kglme kezemhez szolgáltatja.” EOE, XIV, 210–211. 
695 TML, IV, 35. 
696 TML, IV, 39–41. 
697 Bethlen Miklós Teleki Mihálynak. Kisbún, 1667. március 2. BML, 1987, I, 167. Bethlen az előző év őszén 
amiatt panaszkodott a szatmári főkapitányra, hogy az felszaggatta Teleki Mihály utána küldött levelét. Bethlen 
Miklós Wesselényi Ferencnek. Gyulafehérvár, 1666. szeptember 22. BML, 1987, I, 149–150. 
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valóságot kiszínezve, a részleteket eltúlozva megosztotta értesüléseit a bécsi udvarral, a „jó 

szomszédság kötelességét” semmibe véve pedig szabadon hagyta portyázni végvári 

vitézeit.698 Úgy tűnik, Bethlen János véleményében az erdélyi politikai elit és maga Apafi is 

osztozott, 1667. július 27-én, Kolozsvárott kelt levelében ugyanis erről számolt be Csákynak 

a magát ez ügyben közvetítőként pozícionáló Bánffy Dénes.699 Szeptemberben Rottal János 

végül arról értesítette Csákyt, hogy a fejedelem Rákóczi Ferenc, Károlyi László és mások 

mellett rá is panaszt tett.700 Ez nem pusztán a szatmári főkapitány erdélyi népszerűtlenségére 

világít rá, hanem azt is világossá teszi, hogy komolyan tartottak is tőle, és jelenlétét 

politikailag is fenyegetőnek érezték. 

Mindez persze a határvidéki lét sajátos viszonyaiból következett, és természetesnek 

tekinthető. A kölcsönös bizalmatlanságból fakadó gyanakodás és félelmek határozták meg a 

két fél viszonyát, amint azt az 1668 nyarán-őszén az erdélyiek támadásának hamis hírével 

kapcsolatban lezajlott, diplomáciai bonyodalmat okozó események is mutatják. Csáky István 

sógornőjének, Lónyay Annának az értesülésére hivatkozva írta meg Rottalnak Szepesből 

július elején, hogy az erdélyiek Károly, Kálló, Ibrány és Béltek lerombolására készülnek, 

valamint Kökényesdy György jószágait is pusztítanák.701 Csáky olyannyira komolyan vette 

a hírt, hogy ezt követően Munkácsra utazott Báthory Zsófiához és I. Rákóczi Ferenchez a 

védelem ügyében, ennek eredményeképpen pedig az özvegy fejedelemasszony készségét 

fejezte ki, hogy szükség esetén Ódodban, Szerencsen Aranyosmeggyesen Tokajban és 

Sárospatakon szállást ad a hajdúk feleségeinek és gyermekeinek, emellett a határok 

védelmében is közreműködik. A szatmári főkapitány erről hírt adó, Rottal Jánosnak szóló 

leveléből kiderül, ő maga bátyja, Csáky Ferenc engedélyére várt a Bereg vármegyei Somban, 

hogy megmustrálja a hajdúkat. Az erdélyi országgyűléssel kapcsolatban megírta Rottalnak, 

hogy hírei szerint az erdélyiek augusztus 10-én terveznek táborba szállni. Nem mulasztotta 

el kiemelni saját éberségét: „Vagyon emberem köztök, hiszem Istent, aludva nem tanál.”702 

Néhány nappal később újból felhívta Rottal figyelmét az erdélyi fenyegetés súlyára, kitérve 

a Bánffy Dénessel ez ügyben folytatott levelezésre, és jelezte, hogy addig nem hagyja el 

Szatmár környékét, amíg az erdélyi fejedelem Szamosújváron tartózkodik. 

                                                 
698 BETHLEN, 1993, 321. 
699 BALOGH–BARTA M., 2015, 157. 
700 Rottal János Csáky Istvánnak. Bécs, 1667. szeptember 18. RCSL, 2017, 160. sz. Ld. még: I. Apafi Mihály 
erdélyi fejedelem utasítása Petrichevich-Horváth Ferencnek. 1667. augusztus 22. ÓVÁRY, 1901, III, 1525. sz. 
701 Csáky István Rottal Jánosnak. Szepes, 1668. július 4. RCsL, 2017, 212. sz. 
702 Csáky István Rottal Jánosnak. Som, 1668. július 21. RCsL, 2017, 213. sz. 
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Rottal már augusztusban megírta Csáky Istvánnak, hogy szerinte az erdélyiek a 

lengyel helyzet miatt mustrálnak, hozzátéve, az elővigyázatosság természetesen nem árt.703 

A szatmári főkapitány ettől függetlenül a hónap végén jelezte neki, hogy bátyja, Csáky 

Ferenc felső-magyarországi főgenerális parancsára a Tokaj melletti Szentmihályra indul a 

hajdúk megmustrálására.704 A vonatkozó forrásokból lehet tudni, hogy az ügy Felső-

Magyarországon és Erdélyben egyaránt nagy visszhangot váltott ki. 1668. szeptember 14-

én Kassáról Radics András írta meg abbéli véleményét Teleki Mihálynak, hogy Csáky István 

és „más hízelkedők” keltették a hamis hírt, miszerint I. Apafi Mihály a törökökkel és a 

tatárrokkal kiütne Magyarországra, egyesülve a felső-magyarországiakkal. Ez Radics szerint 

Bécsben igen nagy „zenebonát” okozot, és az erdélyi fejedelem mellett Bánffy Dénes és 

Teleki Rottalnak elküldött leveleire volt szükség ahhoz, hogy az udvar ne vezényeljen Felső-

Magyarországra újabb német hadakat. Radics leveléből az kiderül, a vármegyék I. Lipóthoz 

fordultak annak érdekében, hogy ne terheljék őket a német katonasággal. Csákyval 

kapcsolatos sorait érdemes idézni: „Most némelyek Csáki uramnak szemére hányták, miért 

írt ő felségének oly hamis híreket és miért kívánt németeket haza romlására? Tagadja, 

németeket nem kért; hogy pedig azon híreket megírta, kénytelen volt vele, mert neki 

Erdélybűl írták, az fejedelem ő nagysága belső tanácsa, meg az egész dispositiot is; ő semmit 

nem írt egyebet, hanem csak annak levelét inclusive küldötte ő felségének; de ki legyen az 

a belső tanács, meg nem mondá.”705 

A szatmári főkapitány tehát, ha hinni lehet Radics sorainak, magyarázkodásra 

kényszerült, és természetesen tagadta a vádakat. Trócsányi Zsolt hívta fel rá a figyelmet, 

hogy Wesselényi Pál szerint a fejedelem „belső tanácsa”, akire Csáky hivatkozott, Bánffy 

Dénes volt. Teleki Mihályhoz szóló levelében ugyanis Wesselényi azt állította, hogy 1668 

októberében Rottal János embere, Kálmáncsay István megmutatta neki Rottal két, részben 

rejtjeles, Bánffynak szóló levelét, valamint Johann Maximilian von Lamberg főkamarás I. 

Lipót nevében írt, szintén Bánffyhoz szóló köszönőlevelét. Wesselényi ezekből az erdélyi 

tanácsúr konspiratív tevékenységére és árulására következtetett („Judás van köztünk, mintha 

szememmel látnám, ahogy látom is”), és Kálmáncsay információira hivatkozva Bánffy 

Csákyval való összejátszására is célzott Telekinek. Trócsányi Zsolt úgy vélte, ha igaz is volt, 

hogy Bánffy írta a hamis híreket Csákynak, azzal az lehetett a célja, hogy előnyhöz jusson a 

                                                 
703 Rottal János Csáky Istvánnak. Bécs, 1668. augusztus 4. RCsL, 2017, 217. sz. 
704 Csáky István Rottal Jánosnak. Szatmár, 1668. augusztus 29. RCsL, 2017, 219. sz. 
705 TML, IV, 351–352. 
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diplomáciai játszmában.706 Mint ahogy azonban az már kiderült, 1668 júliusának elején 

Csáky még Kemény János özvegyének, Lónyay Annának az információira hivatkozott 

Rottal Jánosnak szóló levelében, ezért elképzelhető, hogy csak a felső-magyarországiak és 

az udvar előtt próbálta meg utólag oly módon is menteni magát, hogy informátorát a 

valóságosnál nagyobb politikai súllyal bíró, az erdélyi fejedelem közvetlen környezetéhez 

tartozó személyként állította be. 

 Az erdélyiek természetesen minden eszközt megragadtak arra, hogy a határvidéki 

sérelmekből polititikai, diplomáciai tőkét kovácsoljanak. Így kerülhetett sor végül arra is, 

hogy I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem Bársony György váradi püspökre és szepesi 

prépostra, Csáky Istvánra, Károlyi Lászlóra, Barkóczy Istvánra és Kökényesdy Györgyre 

tett panaszát az 1669 tavaszán lezajlott, a felső-magyarországi rendek és az erdélyiek 

sérelmeit rendezni hívatott eperjesi traktán is tervezték tárgyalni, ahová az udvar Rottal 

Jánost és Zrínyi Péter horvát bánt küldte el királyi biztosokként.707 Erre a jelek szerint 

valóban sor kerülhetett, az Udvari Haditanács ugyanis arra utasította Csákyt, hogy vizsgálja 

ki a szervitoraira és katonáira tett panaszokat és büntesse meg a vétkeseket.708 A gróf 

igencsak a szívére vette a vádakat, és az uralkodónak szóló válaszában, amelyet Rottalnak 

küldött meg, jelezte, hogy a vármegyék panaszlevele az ő nevét nem említette, és a királyi 

biztosok jelentése is az ártatlanságát tanúsítják.709 Néhány nappal később elkeseredett 

sorokat papírra vetve kérte Rottal Jánost, eszközölje ki, hogy megválhasson hivatalától,710 

lemondására azonban végül csak a következő év tavaszán került sor. 

Csáky Istvánnak a politikai tájékozódás iránti igényére, egyben talán útkeresésére is 

utal, hogy 1669 nyarán-őszén a lengyel király koronázásán is szeretett volna jelen lenni, 

ennek érdekében pedig Rottal János közbenjárását kérte: „Kegyelmes uram, ha őfelségét 

meg nem bántanám véle, vagyok oly szándékban, hogy látás, hallás kedvéért is, 

szomszédság is lévén, ez jövő Szent Mihály napján711 az lengyel király koronázatján jelen 

lehetnék, akár incognito, vagy az mint nagyságod jovallja. Ha penig őfelsége arra rendelt 

követ [!] háta megett udvarolhatnék nagyságod kegyelmessége által, annál is jobban 

esnék.”712 Arra nézve nem került elő eddig forrás, hogy a leírtakon kívül volt-e más célja is 

                                                 
706 TRÓCSÁNYI, 1972, 73. Wesselényi Telekinek szóló levele: Gerend, 1668. október 27. TML, IV, 369–372. 
707 Bécs, 1669. március 14. MNL OL P 507 18. d.  Nr. 699. fol. 535–536. Másik példánya: Uo. fol. 597–598. 
708 Laxenburg, 1669. június 1. MNL OL P 507 Ser. A. V. 18. d. Nr. 699. fol. 569–570. 
709 Csáky István I. Lipótnak szóló levelét ld. a Rottal Jánosnak írt, ugyanazon a napon kelt levelének 
mellékleteként. Szepes, 1669. június 15. RCSL, 2017, 241. 
710 Csáky István Rottal Jánosnak. Szepes, 1669. június 25. RCSL, 2017, 242. sz. 
711 Szeptember 29. 
712 Csáky István Rottal Jánosnak. Szepes, 1669. augusztus 10. RCsL, 2017, 248. sz. 
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Csákynak a koronázáson való résztvétellel, az azonban sejthető, hogy nem a puszta 

érdeklődés vezette. Az 1669 május–júniusában lezajlott lengyel királyválasztást korábban 

Zrínyi Péter horvát bán vezetésével a magyarországi szervezkedők kiemelt figyelemmel 

kísérték, abban reménykedtek ugyanis, hogy a pfalz-neuburgi herceg nyeri el a lengyel 

koronát, ami által újabb lehetőség nyílhatott volna a francia támogatásra. Wiśniowiecki 

Mihály megválasztásával azonban a Habsburg-befolyás nyert teret.713 Csáky még június 27-

én hírűl adta Szepesből az akkor számára érzékelhetően még ismeretlen nemes 

megválasztásának hírét Rottal Jánosnak: „Nagyságod jobban tudhatja, itt oly hír van, hogy 

valami Visnoveczky [!] az lengyel király”.714 Talán úgy vélte, hogy a koronázáson jó 

alkalma nyílhat politikai kapcsolatainak építésére, amitől pedig okkal remélhette jövőbeni 

előmenetelét. Bátyja, Csáky Ferenc felső-magyarországi főgenerális leveléből lehet tudni, 

hogy Csáky István az Udvari Haditanácstól is engedélyt kért és kapott a Krakkóba menetelre. 

Erről aztán I. Lipót Csáky Ferencet is értesítette, aki öccse terveiről csak ekkor szerzett biztos 

információkat.715 

Csáky végül peres ügyei és feleségének, Lónyay Margitnak a betegsége miatt nem 

tudott jelen lenni a lengyel király megkoronázásán. A nagy lehetőség elszalasztása miatti 

búslakodása Rottal Jánosnak írt soraiból is kiérződik: „Bizonyos jószágomnak nyughatatlan 

peresi tanálkozván, de az ki nagyobb, az atyámfiának is reménytelen nyavalyája miatt, az 

krakkai mulatságnak tőlem el kelle múlni, patientia. Igazan mondták az régi magyarok, hogy 

szegény ember szándékát boldog Isten vezérli.”716 Rottal ugyanezen a napon írta meg neki, 

hogy immár bizonyos, Wiśniowiecki Mihály lengyel király feleségül veszi Habsburg 

Eleonóra Mária Jozefát.717 A szatmári főkapitány ennek politikai jelentőségével és 

következményeivel bizonyosan tisztában volt, azonban azt nehéz megítélni, hogy milyen 

következtetésekre jutott. Az egyre feszültebbé váló felső-magyarországi helyzetet 

ugyanakkor érzékelte, 1669. szeptember 28-án például arról értesítette Somból Rottal Jánost, 

hogy Báthory Zsófia fegyveresekkel akadályozta meg a tanácskozni kívánó reformátusok 

összegyűlését Munkácson, akik emiatt I. Lipótnál készülnek panaszt tenni. A 

rekatolizációban az évtized elején még aktívan résztvevő Csáky elítélte az özvegy 

                                                 
713 Ennek alapját Benczédi László szerint az 1660-as évek végére létrejövő európai egyensúlyi helyzet, 
valamint az 1668 januárjában megkötött francia–osztrák titkos szerződés jelentette. Megfogalmazásával élve 
az új, Habsburgok támogatta lengyel király személye „az utolsó Európára nyíló kaput is bevágta a magyar 
ellenzékiek előtt.” BENCZÉDI, 1980, 26. 
714 RCSL, 2017, 243. sz. 
715 Csáky Ferenc Csáky Istvánnak. Kassa, 1669. szeptember 7. MNL OL P 507 Ser. A. V. 13. d. Nr. 514. fol. 
444–445. Vö. ÖStA KA HKR Prot. Reg. 1669. augusztus 29. Bd. 336. fol. 215v. 
716 Csáky István Rottal Jánosnak. Szatmár, 1669. szeptember 21. RCSL, 2017, 252. sz. 
717 Rottal János Csáky Istvánnak. Bécs, 1669. szeptember 21. RCSL, 2017, 253. sz. 
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fejedelemasszony tettét, úgy látta ugyanis, hogy az semmissé teheti az 1669 áprilisában I. 

Rákóczi Ferenc és a református nemesség között megkötött sárospataki egyezménynek az 

eredményeit, ez pedig azzal fenyegetett, hogy újból fellángolnak a felekezeti viszályok.718 

A távolból figyelemmel követte a bécsi udvarban bekövetkezett politikai változásokat is, és 

minden bizonnyal a hiteles információk megszerzése érdekében írta meg a Johann Paul 

Hocher udvari kancellár által megbuktatott Johann Weikhard von Auersperg herceg 

kegyvesztettségének okáról szárnyra kelt híreket Rottalnak.719 Ez ügyben vélhetőleg 

Nádasdy Ferencnél is érdeklődött, utóbbi ezért írhatta meg neki: „Auersperg elfelejtetett, 

mintha nem is volt volna. […] vagynak többen is, kik felől beszéllenék, hogy változások 

lesznek, s talán eddig is lettek volna, ha őfelsége nem betegeskedett volna, noha már, 

Istennek hála, erőtlenségén kívül jól vagyon.”720 

Talán további kutatások tisztázhatják majd, Csáky tisztában volt-e vele, hogy 

Auersperg bukása – ezzel együtt Hocher udvari kancellár térnyerése – a „keményvonalas” 

bécsi politikai irányvonal előretörését jelentette. Azt azonban nyilvánvalóan érzékelte, hogy 

ha az udvar és rendek közötti feszültség kiéleződik, az tragikus politikai következményekkel 

járhat. 1669–1670 fordulójától a dunáninneni és a felső-magyarországi vármegyék 

Körmöcbányán, Kassán, majd Breznóbányán vármegyeközi gyűléseket tartottak, amelyeken 

a török elleni önvédelem szükségességére hivatkozva független rendi haderő felállítására 

tettek kísérletet.721 Az 1670. január 24-én, Kassán az uralkodói tilalom ellenére összegyűlt 

felső-magyarországi rendek Csáky Ferenc felső-magyarországi főgenerális közbenjárását 

kérték sérelmeik orvoslása érdekében, ő azonban a tiltásra hivatkozva távol maradt a 

gyűléstől, és, ha igaz Hain Gáspár értesülése, tiltakozott amiatt, hogy a vármegyék az ország 

biztonsága érdekében hadfogadásról döntöttek.722 Az eseményeket természetesen öccse, 

Csáky István is figyelemmel követte. Már január 4-én megírta Rottal Jánosnak Szatmárról, 

hogy a német katonaság létszámának növekedését sérelmező, a török ellen ugyannakkor 

                                                 
718 RCSL, 2017, 255. sz. A sárospataki egyezményről: PAULER, 1876, I, 236–238. Újabban Benczédi László 
emelte ki, hogy a sárospataki egyezmény megkötésével megteremtődött a felkelés politikai és anyagi alapja, 
Rákóczi pedig a kelet-magyarországi ellenzék vezérévé lépett elő. BENCZÉDI, 1980, 25. 
719 Csáky István Rottal Jánosnak. Aranyosmeggyes, 1670. január 17. RCSL, 2017, 267. Johann Weikhard von 
Auersperg herceg kegyvesztettségének oka az volt, hogy a Grémonville francia követtel váltott leveleinek 
másolatait Johann Paul Hocher udvari kancellár bemutatta I. Lipótnak. Hocher 1669. december 10-én nyújtotta 
át Auerspergnek azt a császári kéziratot, amelynek értelmében három napon belül el kellett hagynia Bécset. 
SIENELL, 2001, 90–91. 
720 Nádasdy Ferenc Csáky Istvánnak. Bécs, 1670. január 19. MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 266. IX. pag. 138–
139. 
721 BENCZÉDI, 1980, 27. 
722 A kassai gyűlésről: PAULER, 1876, II, 305–309. A vallásügyet előtérbe helyezve: ZSILINSZKY, 1893, III, 
327–330.  Szepes vármegyére, amelynek főispánja Csáky Ferenc volt, 120 lovas jutott. HAIN, 1910–1913, 382. 



132 
 

oltalmat kereső felső-magyarországiak Kassára készülnek összegyűlni.723 Előbb idézet, 

Auersperg esetével is foglalkozó levelének sorai meglehetősen baljóslatúan szóltak: „Az 13 

vármegyék követeinek 24. praesentis lészen gyűlések Kassán, honnét viszont 

Breznóbányára fogják egész hatalommal bizonyos embereket magok közül választani és 

delegálni pro die 28. praesentis. Mely gyülekezetek, mivel kegyelmes urunk őfelsége 

parancsolatjábúl, úgy tudom, nincsenek, következendőképpen mi jót várhatni belőle, 

nagyságod bölcsen megítílheti.724 

Az 1670. március 16-ra meghirdetett, a rendek ellenállása miatt eredménytelenül 

záródó besztercebányai gyűlésen, ahova a rendi követek mellett a két helytartó, Szelepcsényi 

György esztergomi érsek és Nádasdy Ferenc országbíró is hivatalosak voltak, I. Lipót 

parancsának megfelelően Csáky István is megjelent.725 Ezzel nagyjából párhuzamosan, 

március 12-én adta ki Zrínyi Péter horvát bán sógorával, Frangepán Ferenccel együtt a 

felkelésre szóló felhívását Horvátországban.726 Március 26-án keltezett levelében Rottal 

János biztos volt benne, hogy az ekkor elvileg még Besztercén tartózkodó Csáky is értesült 

már ekkorra a horvátországi eseményekről.727 Sajnos Csákynak a Besztercebányán játszott 

szerepéről semmit sem lehet tudni, emiatt pedig jelenleg nem lehet megítélni, hogy esetleg 

ekkor csatlakozott-e a rendi szervezkedőkhöz, vagy csak a kiszámíthatatlanul sodródó 

események következtében, félig-meddig kényszerűségből működött velük együtt rövid időre 

a szatmári főkapitányi tisztségéről való lemondása után. 

 

V. 5. Rottal Jánoshoz és Nádasdy Ferenchez fűződő viszonya a nádorság 
ügyével összefüggésben 

 

Wesselényi Ferenc Besztercebányán, 1667. március 27-én bekövetkezett halálát követően a 

magyar politikai élet egyik megoldandó kérdését az új nádor személyének megtalálása 

jelentette.728 Nádor hiányában az 1608 után kialakult gyakorlatnak megfelelően I. Lipót 

                                                 
723 RCSL, 2017, 265. 
724 RCSL, 2017, 267. 
725 I. Lipót Besztercebányára hívó levele: Bécs, 1670. február 14. MNL OL P 71. 123. cs. Fac. 266. VII. pag. 
1–3. Rottal Jánosnak március 6-án írta meg Csáky Szatmárról, hogy a következő szombaton indul Besztercére. 
RCSL, 2017, 271. sz. 
726 A horvátországi eseményekről bővebben ld. PAULER, 1876, I, 327–333. Benczédi László értékelése szerint 
Zrínyi Péter hibás lépések sorozatát követte el. Miután 1669 szeptemberében a Porta győzedelmeskedett a 
Velence ellni háborúban, Zrínyi a Portára beküldött embere útján fegyveres támogatást kért. A szultán és a 
nagyvezír válaszát azonban félreértette, és alaptalanul számított a Porta támogatására a felkelés 
meghirdetésekor. BENCZÉDI, 1980, 26–27. 
727 Rottal János Csáky Istvánnak. Bécs, 1670. március 26. RCSL, 2017, 273. 
728 Wesselényi halálának időpontja: ACSÁDY, 1884, 483–492. 
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1667. április 30-án Szelepcsényi György esztergomi érseket és Nádasdy Ferenc országbírót 

nevezte ki helytartóknak, akiknek a következő nádorválasztásig korlátozott jogkörrel kellett 

vinniük az ügyeket.729 A magyar rendek érthető módon sürgették a nádori hivatal betöltését, 

ez derül ki például Rottalnak még április 14-én kelt, a felső-magyarországiak körében 

uralkodó véleményről érdeklődő leveléből is: „Szegíny megholt pallatinus uram halála 

némelyeknek sok gondot adott, egy rísze az locumtenens, mások pedig az pallatinus helyibe 

való állatást sörgetik. Kegyelmednek megszolgálnám, ha confidenter tudósítana, az ott való 

atyánkfiainak hova cíloz igyekezetek.”730 Általános véleményüket jól kifejezik a Rottal 

támogatói közé tartozó Csáky Istvánnak a sorai: „Az locumtenentia ez mi hazánknak 

közönséges ítíleti szerint káros mindenkor, és felettébb veszedelmes lévén, inkább kíván 

fejetlen maradni. Az mi szemeink nagyságodra néznek, hogy nagyságod is reánk 

tekintsen.”731 

Természetesen a nádorság ügye a helytartók kinevezése után sem került le a 

napirendről. Nádasdy Ferenc országbíró mellett Rottal Jánost, Zichy István magyar 

kamaraelnököt, Forgách Ádám tárnokmestert és Pálffy Miklós pozsonyi főispánt is a nádori 

méltóságra pályázók között emlegették, a legesélyesebbnek azonban Benczédi László 

szerint egyértelműen Nádasdy és Rottal számított. Bármi is legyen az igazság, a két 

befolyásos főúr szembe került egymással a magyarországi politikai élet vezető szerepéért 

folyó küzdelemben, ami később Nádasdy szempontjából tragikus véget ért.732 Amint arról 

már volt szó, Csáky István ekkor Rottallal, Nádasdyval, Zichyvel és Forgách Ádámmal 

egyaránt levelezésben állt,733 a forrásadottságok azonban elsősorban a Rottalal és 

Nádasdyval való együttműködésének vizsgálatát teszi lehetővé. Ráadásul Csáky 

Nádasdyhoz szóló levelei közül is mindeddig csak négy darab került elő,734 míg Nádasdytól 

több mint hatvan darab. Itt tehát csak jelezni tudom, hogy a témában a teljes képhez Csáky 

különféle személyeknek szóló leveleinek az előkerülése, ezeknek is segítségével pedig 

                                                 
729 A két helytartó jogköre nem terjedt ki a birtokadományozásra, menedéklevelek és perhalasztások stb. 
kiadására. Magával a helytartósággal kapcsolatban érdemes kiemelni, hogy ettől eltérő esetekre is volt példa. 
Illésházy István nádor halála után Thurzó György étekfogómester és Forgách Zsigmond tárnokmester kapott 
megbízatást, míg Pálffy Pál nádor halálát követően Lippay György esztergomi érsek egyedül nyerte el a 
helytartói címet. Köszönöm Fazekas Istvánnak a helytartóságra vonatkozó értékes megjegyzéseit. 
730 Rottal János Csáky Istvánnak Bécs, 1667. április 14. RCSL, 2017, 102. sz. 
731 Csáky István Rottal Jánosnak. Szatmár, 1667. április 27. RCSL, 2017, 108. sz. 
732 BENCZÉDI, 1974, 613–614. 
733 Ld. az V. 4-es alfejezetben. 
734 A függelék 3. mellékletében már jelzett három darabon túl még egy keltezetlen fogalmazványt találtam, 
amely a két főúr Kemény Jánossal közös tokaji érdekeltségével kapcsolatos MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 266. 
IX. pag. 25–26. (Csáky a külzetre is fontosnak tartotta rávezetni: „Judex curiae uramnak írt levelemnek pariája 
az tokaji dologban Kemény János életében.”) 
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Nádasdy mellett Zichy Istvánnal és Forgách Ádámmal való kapcsolatának behatóbb 

elemzésére is szükség lenne. 

 Nádasdy Ferencnek a rendi szervezkedésben játszott szerepe mindmáig vitatott, 

megoldására itt természetesen nem vállalkozhatom. A Wesselényi-szervezkedés történetét 

feldolgozó Pauler Gyula elismerte műveltségét, alapvetően jó szándékúnak lefestve az 

országbírót, ám úgy vélte, hogy nem volt képes felülemelkedni személyes érdekein.735 Az 

országbíró pályáját a vasvári békéig bemutató Toma Katalin ugyanakkor gondos 

forráselemzéssel mutatott rá, hogy a bécsi udvar megbízásából készült, propagandisztikus 

célokat szolgáló írások miként igyekeztek befeketíteni személyét.736 Nádasdyval a rendi 

szervezkedés történetének feldolgozását modern szempontok alapján megkezdő Benczédi 

László is behatóan foglalkozott. A Történelmi Szemle 1974-es számában közzétett, saját 

vallomása szerint „erőteljesen eltélő” véleményét Nádasdynak a szervezkedésben betöltött 

szerepéről később árnyalta, jelezve azt a reményét, hogy a kérdésre később még lesz módja 

visszatérni.737 Az országbíró tragédiájához minden bizonnyal hozzájárult, hogy a 

Wesselényi Ferenc nádor halálával kialakult politikai űrben megpróbált vezető szerepet 

kivívni magának,738 és a nádorságért folyó küzdelemben szembekerült a nem sokkal később 

a szervezkedés felszámolásában és az annak nyomában járó politikai perek levezetésében 

kulcsszerephez jutó Rottal Jánossal.739 

Korábban már volt róla szó, hogy Nádasdy Ferenc és Rottal János egyaránt Csáky 

István pártfogói voltak a szatmári főkapitányság ügyében, később pedig a felső-

magyarországi főgenerálisi tisztség esetében is mindketten őt támogatták Csáky Ferenccel 

szemben. Emellett arról is írtam, hogy az országbíró és a szatmári főkapitány 1667–1668 

rendszeresen kicserélték egymás között híreiket.740 A két főúr egészen 1670 nyaráig 

levelezésben állt egymással, és Nádasdy nagy számban fennmaradt misszilisei alapján 

egyértelműen kijelenthető, hogy politikájában épített Csáky személyére.741 Jó viszonyukra 

utal az is, hogy Csáky 1660. október 2-án született lányának, Máriának a keresztapja 

Nádasdy, keresztanyja pedig Nádasdyné Esterházy Júlia Anna lett.742 A töredékesen 

                                                 
735 Pauler véleményét revízió alá vette: PAULER, 1876, I, 29–35. TOMA, 2005, 23–24. 
736 TOMA, 2002, 345–358. 
737 BENCZÉDI, 1974, 612–617. BENCZÉDI, 1980, 144. (25. lj.) 
738 Vö. TOMA, 2005, 154. 
739 Nádasdy Rottal Jánossal való ellentétéről: PAULER, 1876, I, 158–159., passim. BENCZÉDI, 1974, 613–614. 
740 Ld. a IV. 1-es és V. 3-as alfejezetekben. 
741 Nádasdy Csáky Istvánhoz szóló leveleinek túlnyomó részét jelenlegi ismereteink szerint a következő jelzet 
alatt lehet megtalálni: MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 266. IX. 
742 CSÁKY OKLEVÉLTÁR, II, 612. Ma is olvasható Nádasdy idősebb Csáky István tárnokmesternek szóló levele, 
amelyben jelzi, hogy örömmel elvállalja a felkérést. Nádasdy Ferenc id. Csáky Istvánnak. Tokaj, 1660. október 
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fennmaradt forrásanyag alapján az 1660-as évek első felében Rottal mellett Nádasdy is 

fontos összeköttetést jelentett Csáky István számára a bécsi udvar legfontosabb 

tisztségviselőivel,743 az évtized második felében pedig éppen akkoriban fűzték szorosabbra 

politikai jellegű kapcsolatukat, mikor a Csáky fivérek és Rottal közötti levélváltás is sűrűbbé 

vált, ami egyértelműen összefüggésben állt Nádasdy és Rottal politikai versengésével. A 

nádori méltóságra vágyó Nádasdy különösen népszerűtlen volt Felső-Magyarországon, így 

érthető, hogy Rottal mellett ő is igyekezett megnyerni a regionális szinten megkerülhetetlen 

politikai tényezőnek számító Csáky Ferencet és Istvánt. 

Rottal Jánosnak szóló leveleikben a Csáky fivérek egyaránt Rottal elkötelezett 

hívének mutatkoztak a nádorság kérdésében. 1667 áprilisában Csáky István az egykori 

Thurzó nádorok példáját elevenítette fel Rottal előtt, érvelésében a vérségi leszármazásra is 

utalva („néhai Thurzó György és Szaniszló, nagy hírű-nevű palatinusok, nagyságodnak vérei 

voltak”),744 míg május legvégén az esetleges nádorválasztás esélyeiről elmélkedő Csáky 

Ferenc annak a véleményének adott hangot, hogy Rottal anyagi és politikai helyzeténél 

fogva is alkalmas lenne nádornak.745 Itt kell megjegyznem, hogy Csáky Ferenc több 

alkalommal is információkkal szolgált Rottal számára a családi címere nyomán „kácsa” 

fedőnévvel is jelölt Nádasdy felső-magyarországi kapcsolatairól és támogatottságáról,746 

ezért véleményem szerint további kutatásoknak kell megerősítenie vagy cáfolnia a kortársak 

azon vélekedését, miszerint Csáky Ferenc Nádasdy Ferenc embere lett volna.747 Maga Rottal 

mindenesetre szeptemberben tagadta Csáky Istvánnak írt levelében, hogy szándékában állt 

volna a nádori méltóság elnyerése, kiemelve, hogy Magyarországon „egy talpányi földet” 

sem bír.748 Igaz, a felső-magyarországi nemesség ellenkezése miatt ezt nem is lett volna 

célszerű nyíltan hirdetnie, a földbirtok hiánya pedig nem feltétlenül okozott volna problémát, 

                                                 
9. MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 266. IX. pag. 5–7. (mellékletben idősebb Csáky István levelének 
válaszfogalmazványa: Szepesvár, 1660. október 14.) 
743 Az eddig leírtak mellett érdemes például kiemelni, hogy az V. 1-es alfejezetben említett, 1661 
decemberében lezajlott kassai eseményeket követően Nádasdy igyekezett közbenjárni Johann Ferdinand von 
Portia főudvarmesternél és az Udvari Haditanács akkori elnökénél, Wenzel Eusebius von Lobkowitznál. 
Nádasdy Ferenc ifj. Csáky Istvánnak. Pottendorf, 1662. január 6. MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 266. IX. pag. 
49–51. 
744 Csáky István Rottal Jánosnak. Szatmár, 1667. április 16. RCSL, 2017, 103. sz. 
745 Csáky Ferenc Rottal Jánosnak. Kassa, 1667. május 31. RCSL, 2017, 122. sz. 
746 Ld. például: „in illo tempore könnyebb osztán 13 embert modificálandó ratiókkal, akár némává, akár 
helyesen szólóvá tenni, hogysem most magát embernek distrahálni 13 száz esztelen között, az kik között az 
kácsa még eddig igen helytelenül úszik.”  Csáky Ferenc Rottal Jánosnak. Nagyida, 1667. május 2. RCSL, 2017, 
109. sz. 
747 PAULER, 1876, I, 230. Papp Klára Pauler Gyual forráshivatkozás nélküli, ám vélhetőleg helytálló állítását 
közölte olyan formában, hogy Csáky Ferencet azért tartották Nádasdy emberének a kortársak, mert leveleztek 
egymással. PAPP, 2011, 60. 
748 Rottal János Csáky Istvánnak. Bécs, 1667. szeptember 18. RCSL, 2017, 160. 
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hiszen még 1659-ben a brünni prelátus szerint Szelepcsényi György kancellár éppen e célból 

adott volna el neki birtokokat.749 

 Csáky István és Nádasdy Ferenc kapcsolattartása ugyanakkor némileg árnyalja az 

előbbieket. A téma szempontjából lelőhelyük és bizalmas tartalmuk miatt érdemes kiemelni 

levelezésükből azt a három darabot, amelyeknek őrzési helye ma a Magyar Nemzeti Levéltár 

Országos Levéltára, azon belül a Nádasdy család nádasdladányi levéltára. A levelek a 

Wesselényi Ferenc nádor halála után kialakult politikai helyzettel kapcsolatosak, és további 

kutatások talán újabb aspektusait világíthatják majd meg. Miután Nádasdy hírt adott róla, 

hogy I. Lipót őt és Szelepcsényi György esztergomi érseket nevezte ki helytartóknak,750 

Csáky a következő, állásfoglalásnak minősülő kérdést tette fel válaszlevelében jókívánsága 

kíséretében: „Az locumtenentiát miért nem bírta volna egyedül is nagyságod? Adja Isten, 

viselhesse nagyságod hazájul mindannyiunk örömére.”751 A benne foglalt információk miatt 

érdemes idézni Nádasdy 1667 decemberében kelt, utalásokkal teli levelének sorait is, 

amelyek egyértelművé teszik, hogy Csákyra bizalommal tekintett: „Hogy Rottal uram 

secretariusától küldött levelem kegyelmednek kezéhez jutott, értem. Én nem hiszem, az 

keresztény országokban rendetlenebben járjanak az posták, mint Magyarországban. Annak 

okai az fő directori. Ex ungue leonem.752 Hasonlót várhatni nagyobbakban, ha reménységek 

szolgál az alattomban járóknak, kik az macska lábával az tűzből magoknak akarnak 

gesztenyét szedegetni.753 Szánni való volna, ha akarná érteni, az ki midőn azt ítéli, hogy 

másnak ártván magának használ, harmadikat segeti, maga esziben sem vévén, mit mível. 

[…] Adná Isten, errűl szólhatnék úgy kegyelmeddel, az mint kívánnék, de annak most nincs 

ideje.”754 

                                                 
749 TOMA, 2005, 125. Ettől függetlenül Fazekas István joggal hívta fel rá a figyelmemet, hogy a komoly 
magyarországi földbirtok hiánya kétségessé teszik Rottalnak a nádorság megszerzése iránti szándékának a 
komolyságát. A kérdés további kutatásokat igényel. 
750 Nádasdy Ferenc Csáky Istvánnak. Pottendorf, 1667. május 14. MNL OL P 507 Lev. Ser. A. V. 13. d. Nr. 
516. fol. 456–457. 
751 Csáky István Nádasdy Ferencnek. Szatmár, 1667. május 26. MNL OL P 507 Lev. Ser. A. V. 15. d. Nr. 
557/Nr. 3. 
752 Körméről az oroszlánt. 
753 „Hála Istennek gróf Csáky István uram öcsém is megesmérte atyaságos vérségemet. Higgye tökéletesen 
kegyelmed, soha nem lészek senki zsarátnokjából sült gesztenyét kaparó macska lába.” (kiemelés tőlem – B. 
M. J.) Wesselényi Ferenc Rottal Jánosnak. Murány, 1666. október 4. MNL OL 507. 12. d. Nr. 466. fol. 573. 
(másolat); Másik példánya: MOL E 199 9. cs. IV/4. t. Nr. 1027. fol. 43. (másolat; köszönöm Szabó András 
Péternek az adatokat és Balogh Zsuzsánnának az észrevételét.) „Az macskaláb az zsarátnakot piszkálatlan 
negyed napnál tovább nem hagyhatta, 4., 5., 8. praesentis írt levelek mutatják, de akármint legyen, csak 
nagyságodat Isten szerencsémre tartsa meg.” (kiemelés tőlem – B. M. J.) Csáky István Rottal Jánosnak. Szepes, 
1666. október 26. RCSL, 2017, 76. sz. 
754 Nádasdy Ferenc Csáky Istvánnak. Pottendorf, 1667. december 18. MNL OL P 507 Lev. Ser. A. V. 13. d. 
Nr. 516. fol. 461–462. 
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Nádasdy előbb hivatkozott levelei ma azon Csáky Istvánnak szóló, különféle 

személyektől származó iratok között foglalnak helyet, amelyeknek több darabját is sikerült 

Csáky Rottalnak küldött levelei mellékleteiként azonosítanom. Elképzelhető tehát, hogy 

Nádasdy leveleit is Csáky továbbította Rottal Jánosnak, miként az sem zárható ki, hogy azok 

Nádasdy letartóztatása után kerültek Rottalhoz. Ennek a kérdésnek a tisztázása 

kulcsfontosságú lenne Csáky szándékainak feltárásához. Ha utóbbi helyzet állt fenn, 

vélhetőleg arról lehetett szó, hogy Csáky a maga szempontjából előrelátó módon, „kettős 

játékot űzve” igyekezett mind Rottalal, mind Nádasdyval olyan erős bizalmi kapcsolatot 

kiépíteni, hogy bármelyikük politikai térnyerése esetén ne gyengüljön meg a maga pozíciója, 

főúri, valamint bécsi udvari kapcsolatrendszere. Ennek fontossága éppen bátyjának, Csáky 

Ferenc felső-magyarországi főgenerálisnak a példáján keresztül mérhető le jól, aki az 1660-

as évek második felében sorra vesztette el korábbi támogatóit, előbb Lippay György 

esztergomi érseket, majd Wesselényi Ferenc nádort, végül az Udvari Haditanács elnökét, 

Annibale Gonzaga herceget, mivel pedig Rottal János is elhidegült tőle, csak a feszült 

politikai helyzetnek köszönhette, hogy 1668 decemberében a Magyar Tanács nem döntött a 

leváltásáról. 

 

VI. A rendi felkelés bukása és a lipóti abszolutista kísérlet időszaka 

VI. 1. Csáky István és a felső-magyarországi nemesi felkelés755 

 

A korábban már igen nagy vonalakban felvázolt előzmények után,756 Zrínyi Péter horvát bán 

hadba hívó üzenetére tört ki 1670. április 9-én a felső-magyarországi nemesi-felkelés. Az 

események kezdőpontjaként I. Rákóczi Ferenc bezáratta Sárospatak várába Ernst Rüdiger 

Starhemberg tokaji kapitányt. A nemesi felkelés kitörésekor a felső-magyarországi 

hadszervezet fő nélkül maradt, miután vezetői sorra félrevonultak. Míg Csáky Ferenc felső-

magyarországi főgenerális Lengyelországba távozott, vicegenerálisa, egyben ellenlábasa, 

Pethő Zsigmond az eseményektől megrettenve sztropkói várába húzódott, április 23-án 

megírva Rottal Jánosnak, hogy nem mer bemenni Kassára, nehogy úgy járjon, mint a 

Bethlen Gábor idején a városiak által vasba vert Dóczy András főgenerális. Igaz, az 

események előrehaladtával éppen Pethő volt az, aki Csáky Ferenc Kassára való visszatérése 

idején, májusban rendbe szedte a végeket. Rátermettségének bizonyítása mellett igyekezett 

                                                 
755 A témáról korábban rövidebb formában: RCSL, 2017, 24–27. (bevezető tanulmány) 
756 Ld. az V. 4-es alfejezetben. 
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befeketíteni a korábban vele szemben rendre hasonló eszközökkel élő, politikai értelemben 

az udvarban ekkorra már bukott embernek számító főgenerálist Wenzel Eusebius von 

Lobkowitz főudvarmester és Rottal János előtt.757 

A sort azonban nem Csáky Ferenc és Pethő Zsigmond, hanem Csáky István indította 

meg, aki már 1670. április 10-én lemondott a szatmári főkapitányságról. Csáky később azt 

állította Rottalnak, hogy ekkor még nem szerzett tudomást az eseményről.758 

Lemondólevelében azzal érvelt, hogy míg a várban állomásozó idegen helyőrségre nem bír 

befolyással, az ellátatlan és rosszul felfegyverzett magyar katonaság bomlásnak indult, kevés 

szervitora pedig csekély harcértéket képvisel. Biztosította arról az uralkodót, hogy továbbra 

is hűségesen fogja szolgálni, és felmentőlevele, valamint oltalomlevél kiállítását kérte.759 

Már Aranyosmeggyesről írta meg április 16-án vicekapitányának, Szodoray Mihálynak, 

odaszúrva a szatmári német helyőrség akkori parancsnokának, Karl von Strassoldo 

ezredesnek, „ha […] az németeknek az várban lévő magiarságtul tartani kell, igazán vért 

viszen vérért. Kgelmeteknek azért rendet nem szabok, mert kiki tudgia hivatallját”.760 Ezt 

követően Csáky Aranyosmeggyesre vonult, ahol a várnak egynegyerészét birtokolta. 

Lemondását Bécsben több mint egy hónappal később elfogadták, jelezve ugyanakkor I. 

Lipót amiatti csodálkozását, hogy lázadás közepette köszönt le tisztségéről és távozott 

Aranyosmeggyesre.761 Véleményem szerint Csáky valójában tudhatott a felkelés 

szervezéséről, és valószínűleg az ellen nem akart aktívan fellépni, ennek tudható be a 

lemondása. Reálpolitikusként feltehetőleg már az események kibontakozásakor tisztában 

volt azzal, hogy a felkelés ügye meglehetősen gyenge talapzaton áll, és a lemondását követő 

lépéseit inkább a kényszer, illetve a nemesség egyes tagjai iránti jóindulata, a szolidaritás 

érzése, semmint valamiféle meggyőződés határozta meg. 

                                                 
757 PAULER, 1876, II, 17–18., 50. BENCZÉDI, 1975a, 513–514. Pethő Zsigmond Wenzel Eusebius von 
Lobkowitznak és Rottal Jánosnak szóló leveleit sorrendben ld. Kassa, 1670. június 3. ÓVÁRY, 1901, III, 1718. 
sz. Sztropkó, 1670. szeptember 13. MNL OL P 507 Ser. A. V. 14. d. Nr. 528. fol. 153–155. A végek 
rendbeszedésével kapcsolatos tevékenységére ld. még például június eleji jelentését, amelyben jelezte, hogy a 
végbelieket és a hajdúkat visszaállította I. Lipót hűségére. Pethő Zsigmond Raimondo Montecuccolinak. 
Kassa, 1670. június 3. ÖStA KA AFA Kt. 168. Fasc. 6. fol. 172–173. 
758 Csáky István Rottal Jánosnak. Aranyosmeggyes, 1670. május 7. RCSL, 2017, 274. sz. 
759 Utalva emellett a császári helyőrség által 1664-ben feladott Kolozsvár, valamint a vasvári béke 
következtében 1665-ben felrobbantott Székelyhíd esetére, fontosnak tartotta azt is kiemelni, hogy a két 
esemény nem a magyarok miatt következett be. Szatmár, 1670. április 10. ÖStA HHStA UA Spec. Kt. 284. 
Konv. B. Nr. 2. fol. 7–9. Másik, Csáky saját kezével írt, de aláírás nélküli példánya: MNL OL P 71 64. cs. 
Fasc. 174. Nr. 19. 
760 TT, 1900. 597. A kulcsfontosságú tagmondatban a „vért viszen vérért”, helyesen feltehetőleg vért veszen 
vérért. Az eredeti irat alapján lenne csak eldönthető, hogy esetleg nem félreolvasásról van-e szó. 
761 Az Udvari Haditanács Csáky Istvánnak. Bécs, 1670. május 24-én. ÖStA HHStA UA Spec. Kt. 284. Konv. 
B. Nr. 6. fol. 34–37. (két példány) 
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Két forrás azt látszik bizonyítani, hogy a felkelés kezdetén – legalábbis színleg, vagy 

kivárásra játszva – Csáky István a szervezkedők oldalára állt. Az egyik forrás a Szatmár 

vármegyei hangadó református nemes, Kende Gábor Teleki Mihálynak szóló, április 11-én, 

Csekéről megírt levele, amelyben Csákyt egyértelműen a szervezkedés résztvevőjének 

tekinti. Leveléhez mellékelte Csákynak a felső-magyarországi és horvátországi helyzetről 

tájékozódó, egyúttal négy stájerországi nemes lefogásánák hírét közlő céduláját. Kende 

Csákyra vonatkozó sorait érdemes idézni: „Ezt az gróf czéduláját elolvasván, szaggassa el 

Kegyelmed; bánnám, az írását megismernék, hírével lenne. Már benn van az compániában, 

jól viseli magát.”762 Ezenfelül fennmaradt Csáky István április 17-én, Aranyosmeggyesen 

kelt levelének nem autográf másodpéldánya is, amelyben I. Rákóczi Ferencet látta el jó 

tanácsokkal, intve arra, hogy vigyázzon a Lengyelországhoz és Huszthoz egyaránt közel 

fekvő Munkácsra, valamint figyeljen a szomszédos országokból várható esetleges 

veszélyekre. A levélben olvasható még egy érdekes tanács, amely Nádasdy Ferenc 

országbíróra és más, meg nem nevezett, vélhetően katolikus főuraknak a protestáns 

papsággal szembeni magatartására vonatkozik, és némileg egybevág az 1669 őszén 

képviselt, korábban már bemutatott álláspontjával:763 „Judex curiae uramat és ott körül való 

nagyurakat kötelezze, ez hazában lakos minden rendű papságát hivataljában megtartsa, hogy 

viszont ők is pennájokat hazánk dícsíretire fordítsák.”764 Csáky Rákóczinak szóló levelét 

Pauler Gyula is ismerte. Szerinte Csáky Aranyosmeggyesen „mint vendég, és némileg 

fogoly, tétlenül nézte az eseményeket”, és ilyen körülmények között írta meg levelét, azt 

azonban sajnos részletezte, hogy mire alapozta ezt a benyomását.765 Érdemes megjegyezni 

azonban, hogy a Rákóczinak szóló levélben Csáky veje – lányának, Krisztinának a férje –, 

Erdődy Sándor gróf embere számára menlevelet kért, aminek azért is lesz jelentősége, mert 

nem sokkal később maga Erdődy volt az – miként látható lesz –, aki két alkalommal is 

megpróbálta eljuttatni apósa kérelmeit I. Lipóthoz. 

Bárhogy is történt azonban, az események alakulása minden józanul és reálisan 

gondolkodó kortárs, köztük Csáky István számára is egyértelművé tehette az ellenállás 

értelmetlenségét. Zrínyi Péterék felkelési felhívása a horvátországi társadalom körében 

                                                 
762 TML, V, 147–148. 
763 Ld. az V. 4-es alfejezetben. Itt csak röviden emlékeztetek arra, hogy Csáky 1669 szeptemberének végén 
elítélően nyilatkozott I. Rákóczi Ferenc édesanyjának, Báthory Zsófiának a reformátusokkal szemben tett 
erőszakos lépéséről Rottal Jánosnak szóló levelében, mert szerinte ezzel éppen a fia által a sárospataki 
egyezmény révén elért eredményeket tette semmissé, ez pedig a felekezeti viszályok kiújulásával fenyegetett. 
RCSL, 2017, 255. sz. 
764 Csáky István I. Rákóczi Ferencnek. Aranyosmeggyes, 1670. április 17. MNL OL E 204 8. d. 
765 PAULER, 1876, II, 22. 
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alapvetően visszhangtalan maradt, ráadásul a Porta, a német fejedelemségek, Velence és 

Franciaország egyaránt elhatárolódott a „rebellisektől”. I. Rákóczi Ferenc erdélyi 

trónkövetelésének rémhíre miatt ráadásul Erdélyben is távolságtartással kezelték a felkelés 

ügyét.766 Minthogy pedig a lengyel király is alapvetően Habsburg-érdekkörbe tartozott, a 

magyarországi felkelők az ő segítségére sem számíthattak. Miután a kelet-magyarországi 

felkelők értesültek Zrínyi Péter és Frangepán Ferenc horvátországi kudarcáról, valamint 

Zrínyi Bécsbe sietéséről, 1670. május elsején a tállyai gyűlésen a fegyverletételről és a bécsi 

kormányzatnak való behódolásról döntöttek.767 

Valamelyest nyomon követhető az a folyamat is, amelynek során Csáky – ekkora 

már nyilvánvalóan felmérve, hogy a felkelés ügye kudarcra volt ítélve – fokozatosan 

elhatárolta magát a szervezkedőktől. Lónyay Anna 1670. május 9-én kelt, Telekinek szóló 

levele soraiból kiderül, hogy Csáky ekkor már Szepes felé készült, és Aranyosmeggyesen 

rendkívül óvatos, minden bizonnyal már a felkelésből való kihátrálás jegyében született 

álláspontot képviselt: „Úgy látom, ő kegyelme sem urának, sem hazájának, nem akarna 

véteni. Mint viheti véghez, azt bizony nem tudhatom. Ezekrűl az dolgokrúl ő kegyelme csak 

úgy discurál, hogy sem kezdetiben, sem végzetiben nem örömest akarna lenni.”768 

Lónyay Anna sorait, miként látható lesz, Csáky István május 7-én, 

Aranyosmeggyesen kelt levelének sorai is megerősítik. Ebben ártatlanságát és I. Lipóthoz 

való hűségét bizonygatta Rottal János előtt. Állítása szerint lemondásakor Szatmárban még 

nem történt változás, a tokaji eseményekről sem hallott lemondásakor. Mentegetőző 

soraiban hűsége mellett igyekeztett helyzetének lehetetlenségéről is meggyőzni Rottalt: 

„végbeli kötelességemen kívül is őfelségéhez való hűségemnek ítíletem és tehetségem 

szerint eleget akarván tennem, midőn Szakmár várábúl rész szerint kimaradtam, rész szerint 

kiszorultam. Kimaradtam, mert Kemény Jánosné fejedelemasszony, ide bé nem akarván 

senki praesidiumát semmi okon venni, hogy velem, feleségemmel és gyermekimmel együtt 

idegen kézre nem akaratjával is ne jusson, nálam nélkül nem lehetett. Kiszorultam, mert 

amely okbúl az vármegye bémenetelemet levele által sub litera A. rend felett sürgette, 

másfelől mind szárazon, vízen való utaimat felettébb is elállatta, sőt emberimben el is fogtak. 

Sem őfelségére, sem magamra nézve bemenetelem bátorságos, sem tanácsos nem volt.” 

Csáky az őt a német katonaságot a gombási erdőben ért veszedelmekért felelősnek tartó Karl 

                                                 
766 TRÓCSÁNYI, 1972, 87. 
767 BENCZÉDI, 1980, 31–33. 
768 TML, V, 210–211. 
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Strassoldo szatmári német parancsnok769 leveleit is továbbította ártatlanságának 

bizonyítékaként, jelezve, hogy az még a felkelés kitörése előtt elfogta embereit és 

felszaggatta leveleit. Lónyay Anna már idézett soraival egybevágóan közölte, hogy feleségét 

gyermekeivel együtt igyekszik elhelyezni Szepesváron, ahonnan a vármegyéknek írt 

levelében magát betegségével mentő Csáky Ferenc Lengyelországba menekült.770 

Valamikor ekkoriban születhetett I. Lipótnak szóló, ismeretlen tartalmú kérelme is, amit 

Erdődy Sándor május 12-én, Vépen kelt levelében Wenzel Eusebius von Lobkowitz 

főudvarmesternek a pártfogásába ajánlott.771  

Utólag már igen nehéz megállapítani, hogy Csáky állításai mennyiben fedik a 

valóságot. Szatmár vármegye nemessége valóban a lemondása utáni napokban csatlakozott 

hivatalosan a felkeléshez, amint azonban már volt róla szó, 1670. április 11-én már Csákyt 

is maguk közé tartozónak tekintették Kende Gáborék. A forrását sajnos meg nem jelölő 

Pauler Gyula szerint ugyanakkor a Strassoldónak engedelmeskedni nem akaró magyar 

katonaságot Csáky lecsillapította egy levelével ezekben a napokban.772 Ennek nyomát sajnos 

nem találtam, Csáky vicekapitányának, Szodoray Mihálynak szóló, a fejezet elején idézett 

sorait pedig nehéz lenne úgy értelmezni, mintha nyugtató szándékkal íródtak volna. Ennek 

ismeretében pedig másodlagos körülménynek lehetne tekinteni, hogy nem állt 

rendelkezésére megfelelő létszámú és fegyverzetű hadarő, valamint hogy várandós feleségét 

is óvnia kellett, hiszen ez nem szolgálhatott indokul a Szodoraynak megírt levélre. 

Messzemenő következtetéseket ugyanakkor egy levélből mégsem lehet levonni, így minden 

kétséget kizáróan azt sem lehet leírni, hogy Csáky ne mondott volna igazat, mikor később 

úgy állította be a helyzetet, mintha színleg, kényszerből cselekedett volna. Ennek eldöntésére 

talán további kutatások adhatják majd meg a választ. 

Május 18-án Csáky István már Somban volt, ahonnan Rottal János mellett Nádasdy 

Ferenc országbírónak és Zichy Istvánnak, a Magyar Kamara elnökének is hírt adott az 

erdélyiek Désnél való gyülekezéséről. Rottalal azt is közölte, hogy a katonaság nagy része 

feloszlott, a szatmári kitörés miatt pedig a vármegye nemessége meghátrált. Emellett újból 

                                                 
769 A Szamos folyó mentén elterülő gombási erdőben 1670. április 23-án, Lónyay Anna ösztönzésére a felkelő 
magyarok tőrbe csalták és legyilkolták a német katonákat, Odeling lovaskapitányt és hadnagyát pedig fogságba 
vetették. PAULER, 1876, II, 23–24. Strassoldó Udvari Haditanácsnak szóló jelentéseinek a kivonatai, 
amelyekben Csáky István szerepét is érintette: Szatmár, 1670. április 19., április 30., május 14. Sorrendben: 
ÖStA HHStA UA Spec. Kt. 284. Konv. B. Nr. 3. fol. 10–13., Nr. 4. fol. 14–21., Nr. 5. fol. 23–33. (három-
három példány) Strassoldo Csáky Istvánt Szatmárra hívó leveleiről Pelei Ferenc is tudósította Kővárról Teleki 
Mihályt 1670. április 19-én: „Csáki uramért már, azt hallom, kétszer is küldött az generál, Medgyesről hogy 
bemenjen Szakmárra, de nem ment még eddig; ezután mint lesz, Isten tudja.” TML, V, 160. 
770 RCsL, 2017, 274. sz. 
771 ÓVÁRY, 1901, III, 1705. sz. 
772 PAULER, 1876, II, 18–21. 
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jelezte neki azt a szándékát, hogy várandós feleségét Szepesbe szállíttatja, hogy ezáltal 

szabadabban állhasson I. Lipót szolgálatára. Szükséges megjegyezni, hogy a Rottalnak és 

Nádasdynak szóló levélnek csak a latin fordítása, míg a Zichynek íródott levélnek csak latin 

kivonatos változata került eddig elő.773 Ezeket háttérinformációként az 1670. június 3-án, 

Johann Paul Hocher, Montecuccoli, Rottal és Schwarzenberg herceg részvételével lezajló 

laxenburgi tanácskozásról készített jelentéshez csatolták.774 Csáky minden bizonnyal 

tisztában volt vele, hogy felelősségre vonásának elkerüléséhez Rottal segítheti hozzá, ezért 

nem is lehet csodálkozni azon, hogy június 12-én Szepesből, várandós feleségét már 

biztonságban tudva Csáky István ismét patrónusának pártfogásába ajánlotta magát, kérve, 

hogy a korábban már említettekhez hasonló érveket tartalmazó levelét adja át személyesen 

Raimondo Montecuccolinak, vagy jutassa el hozzá az Udvari Haditanács titkára, Franz 

Ludwig Stahl által.775 Mindeközben valamikor május végén, június elején I. Lipóthoz is 

megpróbálta eljuttatni egy újabb levelét Erdődy Sándor által. Ebben az esetben azonban 

bizonyosan nem járt sikerrel, a levélre ugyanis, amit az uralkodó távollétében a 

főudvarmester, Lobkowitz herceg vett át, nem kapott választ.776 Augusztus közepe táján 

Lőcsén Csáky személyesen is találkozott Rottalal. Erről maga Rottal adott hírt Lobkowitz 

hercegnek, jelezve, hogy Lónyay Anna kész befogadni a német őrséget Aranyosmeggyesre, 

míg a vár egynegyedét bíró Csákynak az egészen birtokában lévő Béltekre nézve sincs 

kifogása e tárgyban.777 

 Rottal mellett Csáky a politikai változások következtében Bécsben megnövekedett 

befolyással bíró két főpappapal, Pálffy Tamással és Szelepcsényi Györggyel is kereste a 

kapcsolatot. Május 27-én Csáky Pálffy Tamásnak írt levelet Szepesvárról, ami utóbbinak 

leveléből tudható. Az időközben az egri püspöki széket a nyitraira felcserélő Pálffy nem 

titkolta, hogy Csákyt is felelősnek tartja a történtekért „Hogy pedig gróf Strassoldo uram 

kegyelmed nélkül is megtartotta Szatmár várát, az merő szerencse, de kétség kévül a 

                                                 
773 Csáky István Rottal Jánosnak szóló levele kiadva: RCSL,, 2017, 275. Csáky Nádasdynak és Zichynek szóló 
írásai: ÖStA HHStA UA Spec. Kt. 288. Konv. C. Nr. 65. és 66. Nádasdy Ferencnek május 25-én is írt levelet 
Csáky, aminek mindeddig nem leltem nyomát. Válaszlevelében Nádasdy többek között a „135”-ként jelölt 
Csáky Ferenc szerepéről elmélkedett („135 akárhova számlálja magát, de hová számláltatik, dolgai vége fogja 
mutatni.”), valamint bírálta a katolikus klérus politikai tevékenységét és egy bizonyos „pap uramat”: Nádasdy 
Ferenc Csáky Istvánnak. Sopronkeresztúr, 1670. június 3. MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 266. IX. pag. 141–142. 
(Az események fontosságára való tekintettel érdemes megjegyezni, hogy Csáky június 9-én vette kézhez a 
levelet) 
774 ÖStA HHStA UA Spec. Kt. 288. Konv. C. Nr. 57. 
775 RCSL, 2017, 276. sz. 
776 Erdődy Sándor Csáky Istvánnak. Vép, 1670. június 5. Vép. MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 266. XII. pag. 5–
6. 
777 Rottal János Wenzel Eusebius von Lobkowitznak. Lőcse, 1670. augusztus 20. MTA Kézirattára, 
Történettudományi Bizottság másolatai, Másolatok a Lobkowitz család raudnitzi levéltárából, MS 4929 C 35. 
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kegyelmed jelenléte annyi német vitézek veszedelmét praeveniálta volna.” Állítása szerint 

azonban igyekezett közbenjárni Csáky kérésére Raimondo Montecuccolinál, az Udvari 

Haditanács elnökénél a jószágaira szóló oltalomlevél kiállítása érdekében.778 Szelepcsényi 

György esztergomi érseket, helytartót már a Rottal János vezette lőcsei commissio 

felállítását és Nádasdy Ferenc országbíró letartóztatását követően, október végén kereste fel 

levelével Csáky Bársony János személynök által, nem is titkolva, hogy azért, mert 

Szelepcsényi pozíciója időközben megerősödött Bécsben.779 Nem tudni, hogy 

Szelepcsényivel ekkor milyen kapcsolatban állt, és eddig azzal kapcsolatban sem került elő 

információ, hogy az érsek tett-e érdemi lépéseket a leköszönt szatmári főkapitány érdekében. 

Az viszont érdemes megjegyezni, hogy némi előrelátásról tanúbizonyságot téve Rottal már 

1668 szeptemberében azt tanácsolta Csákynak, idönként írjon az érseknek, mert az udvarban 

nagy tekintéllyel bír.780 

Csáky István szepesi főispáni kinevezése 1670 decemberében – a tisztség bátyja, 

Csáky Ferenc 1670. november 17-én bekövetkezett halálával üresedett meg – jelezte, hogy 

sikerült tisztáznia magát a személyét a felkelésben való esetleges részvétele kapcsán ért 

vádak alól.781 Ehhez talán szükség volt annak a valamikor novemberben vagy decemberben 

íródott, Montecuccolinak szóló emlékiratnak a megírására is, amelyben jelezte, hogy kész 

személyesen átnyújtani az ártatlanságát bizonyító iratokat.782 1670 decemberében Csáky 

végül meg is jelent Bécsben, amit szervitorának, Berthóty Gábornak írt levele bizonyít, a 

levél tartalmából azonban erre vonatkozóan semmi nem derül ki.783 Személyes jelenléte 

minden bizonnyal sokat számított, a felkelés idején játszott szerepének emléke azonban 

ekkor még friss volt, az iránta való bizalom pedig szepesi főispáni kinevezése ellenére is 

bizonyosan megingott. Ezt követően Bereg és Szepes vármegye főispáni tisztségein kívül 

több mint egy évtizedig nem viselt egyéb hivatalt, ami közéleti pályájának derékba 

                                                 
778 Pálffy Tamás Csáky Istvánnak. Bécs, 1670. június 6. MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 266. V. pag. 36–37. 
779 Csáky István Szelepcsényi Györgynek. Szepes, 1670. október 25. PL AS AR Classis X.196 40. cs. pag. 56–
57. Szelepcsényi György ekkoriban játszott szerepéről: BENCZÉDI, 1975b, 489–502. Érdemes megjegyezni, 
hogy Rottal már 1668 szeptemberében azt tanácsolta Csák 
780 Rottal János Csáky Istvánnak. Bécs, 1668. szeptember 5. RCSL, 2017, 221. sz. 
781 Főispáni kinevezésének másolata: Bécs, 1670. december 22. MNL OL P 71 64. cs. Fasc. 174. Nr. 18. (A 
külzeten olvasható, Csáky kezétől származó információ szerint beiktatására 1671. május 25-én, Lőcsén került 
sor.) 
782 A keltezetlen emlékirat datálását az segíti, hogy a november 17-én elhunyt Csáky Ferenc felső-
magyarországi főgenerálist már hajdaniként említi. A korábban elhangzottakhoz hasonló érveket tartalmazó 
írásban Csáky István kéri benne a majd december végén megküldött, Christoph Dorsch által ellenjegyzett 
felmentőlevele szokásos formában történő kiállítását. ÖStA HHStA UA Spec. Kt. 284. Konv. B. Nr. 11. fol. 
56–57. Felmentőlevele: Bécs, 1670. december 29. MNL OL P 71 64. cs. Fasc. 174. Nr. 19. (Együtt 
lemondásának saját kezű, aláírás nélküli másodpéldányával.) 
783 Csáky István Berthóty Gábornak. Bécs, 1670. december 10. MNL OL E 204 8. d. 
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töréseként is értékelhető. Nádasdy Ferenc politikai bukásával, valamint Zichy István 

kamaraelnök hamarosan bekövetkezett lemondásával szintén gyengültek pozíciói. A bécsi 

udvarban hosszabb távon mindenesetre számítottak személyére regionális politikai súlya, 

helyismerete és határmenti kapcsolatrendszere, valamint az évtized során szerzett 

tapasztalata miatt, ami lehetőséget adott számára, hogy hűsége mellett politikai értelemben 

vett használhatóságát, rátermettségét is bizonyítsa. 

 

VI. 2. Politikai szerepe az abszolutista kísérlet idején 

 

A rendi felkelés kitörésekor a császár környezetében lévő politikusok elérkezettnek látták az 

időt, hogy a Csehországban korábban már sikerrel alkalmazott „Verwirkungstheorie”-re, 

vagyis a jogeljátszás elméletére alapozva hozzáfogjanak a magyarországi rendi 

intézményrendszer abszolutista átalakításához. A Lobkowitz főudvarmester, Hocher udvari 

kancellár, Montecuccoli haditanácsi elnök, a birodalmi udvari tanács elnöke, Schwarzenberg 

herceg és Lamberg főkamarás részvételével 1670. március 19-én megtartott titkos 

konferencia ennek szellemében a kemény megtorlás mellett döntött, ami hosszabb távon 

megszabta a bécsi udvar politikájának irányát.784 A három rabságba vetett főúr, Nádasdy 

Ferenc országbíró, Zrínyi Péter horvát bán és Frangepán Ferenc felett a rendi alkotmány 

mellőzésével egy Hocher udvari kancellár által vezetett, németekből álló rendkívüli bíróság 

ítélkezett. Az ítélet a rendi alkotmányosságra nézve szimbolikusnak is tekinthető: 1671. 

április 30-án, Bécsújhelyen Zrínyit és Frangepánt, Bécsben Nádasdyt fejezték le. Még az 

előző napon kivégezték a pozsonyi piactéren a köznemesség vezetőjét, Bónis Ferencet, míg 

Zrínyi Péter egyik stájerországi társát, Erasmus Tattenbach grófot a belső-ausztriai titkos 

tanács ítélete szerint december 1-én, Grazban végezték ki. A magyarországi pereket Rottal 

János vezetésével folytatták le.785 A magyar alkotmányosság felfüggesztése végül a 

Gubernium 1673-as felállításával és elnökének, Johann Caspar von Ampringennek márciusi 

beiktatásával valósult meg.786 

                                                 
784 BENCZÉDI, 1980, 33. 
785 Bővebben: BENCZÉDI, 1980, 34–37. A magyarországi és bécsi perekről, valamint a kivégzésekről igen 
részletesen: PAULER, 1876, II, 118., passim. Az előkészületektről és a perekről röviden ld. még: BAJÁKI, 1997, 
44–55. (Ld. Bene Sándor kísérő tanulmányát) 
786 Erről részletesen: KÁROLYI, 1883. A Gubernium, így maga Ampringen ugyanakkor nem kapott teljhatalmat 
a magyarországi ügyek intézésére. Érdemes ezzel kapcsolatban Benczédi László sorait idézni: „A Gubernium 
élére kinevezett Ampringen János Gáspár […] csakhamar abban a furcsa helyzetben találta magát, hogy díszes 
méltóságával a haditanács, a kancellária és a kamarák amolyan segédhivatal-főnöki szolgálatát – rosszabb 
esetben postai kézbesítő teendőit – látta el a vármegyék felé.” A forrásokat áttekintve úgy vélte, hogy a 
Gubernium csaknem minden esetben a Magyar Kamara véleménye alapján hozta meg intézkedéseit, ezáltal a 
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Annak ismeretében, hogy Csáky István sorsa sokáig nem volt egyértelmű, 1671 

februárjában – tehát még szepesi főispáni beiktatása előtt – tett lépése bátornak minősíthető. 

Ekkor a felső-magyarországi rendek Szegedy Ferenc Lénárd egri püspököt, Csáky Istvánt, 

az erre már előző év júniusának vége fele felkért tekintélyes Sáros vármegyei katolikus 

nemest, Kapy Gábort, valamint Andrássy Miklóst kérték fel, hogy I. Lipótnál eszközöljék ki 

az országrészből bebörtönzött nemesek szabadon engedését. Míg Andrássy megtagadta 

kérésüket, Szegedy és Csáky is az udvar reakciójától tették függővé a követséget, amelyre 

végül az elutasító válasz miatt nem került sor.787 Szelepcsényi György esztergomi érseknek 

és helytartónak, az ország akkor legmagasabb rangú főméltóságának szóló levele által 

azonban Csáky megpróbált közbenjárni a letartóztatott nemesek érdekében. A levélnek a 

latin nyelvű fordítása is megtalálható, ami akár arra is utalhat, hogy Szelepcsényi a maga 

részéről igyekezett eleget tenni Csáky kérésének, és a döntéshozók, esetleg I. Lipót elé 

tárhatta az ügyet. Ezt természetesen további forrásokkal kellene bizonyítani.788 Már ezt 

követően, február 25–26-án vette kézhez Csáky Abaúj, Borsod, Gömör és Szepes vármegyék 

leveleit, amelyben azok párfogását kérve követeiket küldték hozzá.789 Minthogy ezek a 

levelek ma Rottal János személyi anyagában találhatóak, feltételezhető, hogy Csáky István 

küldte őket tovább neki, és csak sejthető, hogy amennyiben így történt, nem csupán Rottal 

informálása volt a célja, hanem ezúttal is megpróbálta segíteni a vármegyei nemesség ügyét. 

Ezt követően Csáky István mindinkább belekényszerült a végrehajtó szerepkörébe. 

Mozgástere beregi és szepesi főispánként meglehetősen szűk volt, bélteki kastélyában pedig 

német katonaságot szállásoltak el.790 Rottal Jánossal továbbra is levelezésben maradt, az 

erdélyi, hódoltsági és lengyelországi politikai és hadi hírek mellett immár a bujdosók 

követeinek, Petrőczy Istvánnak és Szepesi Pálnak a portai követjárására, valamint az 

erdélyiekkel való kapcsolattartására vonatkozó értesüléseit is megosztva vele.791 Még 1671. 

                                                 
bécsi udvar bizalmát élvező Kollonich Lipót befolyása érvényesült. BENCZÉDI, 1980, 68., 157. (56. j.) Fel kell 
hívnom a figyelmet arra is, hogy helyesbítésre szorul a Károlyi Árpádnál olvasható adat, miszerint az 1677-es 
pestis idején Ampringen végleg távozott volna az országból. Az adatot később Ember Győző is átvette, egyúttal 
azonban már azt is állítva, hogy ezzel a Gubernium is feloszlott. Ampringen ugyanakkor bizonyosan az 
országban tartózkodott 1679 áprilisáig, amit egyértelműen bizonyítanak Csáky Istvánhoz Pozsonyból írt 
levelei. Ampringen távozásáról: KÁROLYI, 1883, 68. vö. EMBER, 1946, 112. Ampringen Csákyhoz írt levelei: 
MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 266. VI. 
787 PAULER, 1876, II, 273. Kapy Gábor előző évi, Sáros és Szepes vármegye általi felkérésére ld. Csáky István 
Rottal Jánosnak. Szepes, 1670. július 1. RCSL, 2017, 277. sz. 
788 Csáky István Szelepcsényi Györgynek. Szepes, 1671. február 22. ÖStA HHStA UA. Spec. Kt. 284. Konv. 
B. Nr. 13. fol. 62–64. (Együtt a levél latin nyelvű fordításával.) 
789 MNL OL P 507 Ser. A. V. 13. d. Nr. 503. fol. 370–371., Nr. 504. fol. 372–373., Nr. 505., fol. 374–375., Nr. 
506. fol. 376–377. 
790 I. Lipót leirata Csáky Istvánnak. Bécs, 1671. március 21. MNL OL P 71 69. cs. Fasc. 188. Nr. 19. 
791 Szepesivel és Petrőczyvel kapcsolatos híreire ld. Rottalnak szóló két levelét. Szepes, 1671. augusztus 4. és 
augusztus 15. RCSL, 2017, 285. és 286. sz. 
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február 17-én írta meg a hírt Rottalnak, miszerint az erdélyiek a hozzájuk érkező 

magyarországiakat a fejedelem és a szultán hűségére eskették.792 Érdemi közéleti, politikai 

szerepvállalásának azonban gyakorlatilag 1674-ig nincs nyoma. 1671 nyarán vármegyéiben 

főispánként ki kellett hirdetnie a lázadók névsorát, amelyben a fő bűnösöknek kikiáltott 

főurak, Nádasdy Ferenc országbíró, Zrínyi Péter horvát bán, Frangepán Ferenc és Bónis 

Ferenc után Thököly István és bátyja, Csáky Ferenc neve volt olvasható, de a listában 

megtalálható volt sógornőjének, Lónyay Annának a neve is.793 Végrehajtó szerepe sejlik fel 

1672 szeptemberében is, mikor Szepes vármegye főispánjaként a bujdosók támadásától tartó 

német katonaság elszállásolása iránti hajlandóság felől érdeklődött Lőcse magisztrátusánál. 

Bár a város hűségének kinyílvánítása mellett vonakodott elszállásolni a német hadakat, a 

Spankau-ezred szeptember 23-i bevonulása után kénytelen volt engedni. A veszély valós 

súlyára hívja fel a figyelmet, hogy október 2-án este 9 óra után a bujdosók felégették a Csáky 

tulajdonában lévő Szepesújvárat.794 Mindennek ismeretében nem meglepő, hogy a korabeli 

hír szerint Paris von Spankau, Wolfgang Friedrich Cobb von Nüdingen és Esterházy Pál 

mellett Csáky is olyan kegyelemleveleket küldött a hajdúknak és a vitézlő rendnek, 

amelyekben jutalmat ígért a bujdosók valamelyikét élve kiszolgáltató vagy akár csak a fejét 

bemutató személyek számára.795 A gróf aktív segítségére Bécsben is számítottak, ezért 1673. 

január 5-én I. Lipót a törökök és az Erdélyben bujdosó magyarországiak jelentette veszélyre 

hivatkozva azzal bízta meg, hogy tetessen hűségnyilatkozatot Szepes vármegyével.796 Csáky 

mint főispán hivatalának megfelelően minden bizonnyal végrehajtotta a parancsot, ez 

földesúrként is érdeke volt, ami azonban természetesen nem jelenti azt, hogy a bécsi udvar 

rendi alkotmányosságot sértő központosító törekvéseivel is egyetértett volna. 

Jelzésértékűnek tekinthető, hogy a magyar nemesség többségéhez hasonlóan ő is távol 

maradt Johann Caspar von Ampringen kormányzó beiktatásáról, neve legalábbis nem 

olvasható a Rottal János és Johann Hartwig von Nostitz cseh főkancellár március 26-i 

jelentéséhez csatolt, a jelenlévőket felsoroló listáján.797 

                                                 
792 RCSL, 2017, 280. sz. 
793 A lista a tarcali követelésekkel kapcsolatos iratok között található meg. Bécs, 1671. július 22. MNL OL P 
71 28. cs. Fasc. 110. Nr. 24. 
794 HAIN, 1910–1913, 406–408. A bujdosók 1672 őszén vezetett királyságbeli hadjáratáról: TRÓCSÁNYI, 1972, 
123–132. 
795 A hírt a Csáky szatmári főkapitánysága idején a kállói vicekapitányi tisztséget viselő, ekkor már Teleki 
Mihály szolgálatában álló Vér Mihály írta meg urának 1672. november 13-án, Kőváron kelt levelében. TML, 
VI, 401. 
796 Bécs, 1673. január 5. ŠA LE MML II/119. Vö. MÁLNÁSI, 1933, 29. 
797 ÖStA HHStA UA Spec. Kt. 179. Nr. 8. („A” jelű melléklet) Vö. KÁROLYI, 1883, 63. 
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Mindeközben földesúrként és főispánként több alkalommal is vitába keveredett a 

Szepesi Kamarával. 1672 nyarán például azt sérelmezte, hogy kamara és Szegedi Ferenc 

Lénárd egri püspök a joghatósága alá tartozó szentmihályi, bűdi, királytelki, és nyíregyházi 

hajdúitól azok privilégiumait semmibe véve próbáltak meg dézsmát szedni.798 A helyzet 

odáig fajult, hogy a dézsmát beszedni próbáló szepesi kamarai tisztségviselőt, Dajka Istvánt 

saját állítása szerint kis híján megölték a hajdúk.799 1672 decemberében ugyanakkor Csáky 

mint beregi főispán a vármegyében elszállásolt német katonaság élelmezése és a kamarai 

tisztségviselők kihágásainak megszüntetése kapcsán fordult Otto Teofil Ferdinand von 

Volkra szepesi kamarai adminisztrátorhoz a helyzet orvoslása érdekében.800 

1671 nyara-ősze ugyanakkor nem csak politikai és közéleti, hanem magánéleti, 

családi téren is vízválasztónak számított életében. Ekkortól kezdve ugyanis szembe kellett 

néznie a családi birtokvagyon egyben tartásának, illetve újraalapozásának feladatával, és ez 

a probléma élete hátralévő részében végigkísérte.801 A még előző év júliusának végén 

elhunyt házastársának, Lónyay Margitnak a halálával özvegyen maradt gróf emellett 1671. 

november 14-én újra megházasodott, ezúttal Melith Klárát oltár elé vezetve.802 

Az időközben kibontakozó kuruc mozgalom jelentette veszéllyel, valamint a lipóti 

abszolutizmus ellenreformációs oldalának térnyerésével803 összefüggésben azonban 1674–

1675-től Csáky István regionális politikai szerepe is megnőtt, miután ő is helyet kapott a 

bujdosók visszacsábításának céljából felállított „visszahozatali bizottságokban”. Ezeknek 

munkájáról jelenleg kevés ismerettel rendelkezünk, habár már Benczédi László felhívta rá a 

figyelmet, hogy az erre vonatkozó nagy terjedelmű, a hazai és bécsi levéltárakban 

szétszórtan található forrásanyagra alapozva a kérdés feldolgozása külön tanulmányt 

érdemelne.804 1674 tavaszán Hartyáni András szepesi kamarai tanácsos mellé Csáky Istvánt 

jelölték ki a Paris von Spankau tábornok vezette bizottság tagjának, amelynek feladata a 

bujdosók I. Lipót hűségére való visszatérítése, valamint a protestánsok vallásgyakorlásának 

                                                 
798 Szepes, 1672. július 11. MNL OL E 254 57. cs. Nr. 42. 
799 Dajka István a Szepesi Kamarának. Szentmihály, 1672. augusztus 11. MNL OL E 254 57. cs. 1672 
augusztus, Nr. 42.  Csáky István ugyanakkor Baldócról arra kérte a Szepesi Kamarát, tiltsa el Dajkát attól, hogy 
a szentmihályi és bűdi hajdúktól dézsmát szedjen, előtte ugyanis azt soha nem fizették. Néhány nappal később 
Szepesről a szentmihályi hajdúk ügyében újból arra kérte a kamarát, hogy tekintsen el a hajdúktól követelt 
dézsma beszedésétől. Baldóc, 1672. augusztus 4. és Szepes, 1672. augusztus 11. MNL OL E 254 57. cs. 1672 
augusztus, Nr. 17. és Nr. 41. 
800 Csáky István Otto Teofil Ferdinand von Volkrának. Szepes, 1672. december 19. MNL OL E 254 58. cs. 
1672 december, Nr. 43. 
801 Ld. a II. 2-es alfejezetben. 
802 CSÁKY OKLEVÉLTÁR, II, 615. Ld. még a II. 1-es alfejezetben. 
803 A két kérdéskörröl bővebben, összefoglalóan: BENCZÉDI, 1980, 57–74. 
804 BENCZÉDI, 1980, 167–168. (31. jegyzet) 
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szabályozása volt. Az Udvari Haditanács április 26-án ismertette a Magyar Kancelláriával a 

bizottság célkitűzéseit és a bujdosók számára kínált feltételeket, azokat négy pontba szedve. 

Ezekből kiderül, hogy Spankau alárendeltségében Csákynak vagy Hartyáninak lett volna a 

feladata, hogy visszatérésre bírja a király ellen lázadókat, menlevelet is kibocsátva 

számukra. Bizonyos feltételek teljesülése esetén sor került volna birtokaik visszaadására és 

a letartóztatottak szabadon engedésére, míg a véghelyek közül a szendrői, ónodi, putnoki, 

kállói és szatmári protestánsok engedélyt kaptak volna egy-egy prédikátor tartására is.805 

Csáky valamikor ebben az évben adta közre Kassán latinul, Lőcsén pedig saját fordításában 

magyarul a Politica philosophiai okoskodás-szerint való rendes életnek példája című, a 

jezsuita erkölcsi felfogást és államelméleti gondolatokat közvetítő művet, minden bizonnyal 

politikai és rekatolizációs célzattal, ezt a témát azonban később fogom tárgyalni.806 

A következő év tavaszán gyakorlatilag az 1674-es bizottság folytatta munkáját 

Mokcsay András címzetes korbáviai püspökkel kiegészülve.807 Ahogy az 1674-es esetében, 

úgy ennek a bizottságnak a gyakorlati tevékenységével kapcsolatban is kevés adat áll 

rendelkezésre. Mindazonáltal Csáky István közvetítőszerepére vonatkozólag, ha csekély 

mennyiségben is, de maradtak fenn források. 1675. június 23-án Pálffy Tamás nyitrai püspök 

és magyar kancellár808 közölte Csákyval a király parancsát, amelynek értelmében Erdélybe 

kellett utaznia öccse, Csáky László vagy mostohaanyja, Mindszenti Krisztina 

meglátogatásának ürügyén, ahol az egykor Teleki Mihály birtokában lévő, lefoglalt 

nagybányai háza visszaadásának ügyében, valamint a bujdosók visszatérítéséről és a vallási 

helyzet rendezéséről kellett tárgyaljon. A Magyar Kancellária már június 22-én értesítette 

róla a Magyar Kamarát, hogy a Csáky István szolgálatában álló futárokkal kapcsolatban 

felmerülő esetleges költségeket a Szepesi Kamarának kell fedeznie. Pálffynak szóló 

válaszfogalmazványában Csáky István tanácsosabbnak vélte Mindszenti Krisztinához 

utazni, mivel Csáky Lászlóra Bánffy Dénes kivégzésében betöltött szerepe miatt haragudott 

Bornemissza anna fejedelemasszony. Pálffy és Csáky levélváltása egyben az erdélyi, nem 

mellesleg katolikus Kornis Gáspár összekötő szerepére is rávilágít.809 Csáky munkásságának 

                                                 
805 ÖStA KA HKR Prot. Reg. 1674. április 26. Bd. 346. fol. 195r–v. Ld. még a Csáky Istvánnak megkülött 
leiratot. Laxenburg, 1674. május 9. MNL OL P 71 69. cs. Fasc. 188. Nr. 76. ÖStA AVA FHKA HFU Kt. 567. 
(régi r. Nr. 247.) 1675. május 10. fol. 111–124. Utóbbi irathoz vö. MIHALIK, 2013, 129. Az említett iratok 
tartalmát ismerteti: SZABÓ, 1959, 316–318. 
806 Ld. a VII. fejezetet. 
807 MIHALIK, 2013, 129–130. Ld. még Teleki Mihály Béldi Pálnak szóló, ezzel kapcsolatos levelét: 
Uzdiszentpéter, 1675. május 17. TML, VII, 37–39. 
808 A kancellária és az annak élén álló Pálffy Tamás nyitrai püspök volt az erőszakos rekatolizációs törekvések 
egyik szószólója. SZABÓ, 1958, 206. (17. lj.) 
809 Pálffy Tamás Csáky Istvánnak. Bécs, 1675. június 23. MNL OL P 71 64. cs. Fasc. 174. Nr. 23/1. (a 
mikrofilmen olvasható felvetelen tévesen Nr. 22. szerepel az iraton 23. helyett) Csáky István a Szepesi 
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az egyik eredménye az volt, hogy miután 1675 őszén Nagybányára érkezett, vezetésével egy, 

az ottani vallási helyzet rendezésére hivatott vallásügyi eseti bizottság is felállt, amely 

nyomán novemberre megszületett a jezsuitáknak kedvező ún. Csáky-féle egyezség. Ennek 

értelmében a jezsuita rend többek között mindhárom nagybányai templomot – a Szent 

Istvánt, a Szent Mártont és a Szent Miklóst – megkapta az azokhoz tartozó ingatlanokkal és 

jövedelmükkel, valamint az iskola épületével együtt. Cserébe azért, hogy a város kötelezte 

magát a plébánia élére kinevezett jezsuiták jövedelmének megadására, a városon kívül egy 

prédikátort és egy kántort tarthattak, és ott protestáns istentiszteletet folytathattak.810 

Úgy tűnik, Csáky István Teleki Mihállyal elsősorban levelezés útján tartotta a 

kapcsolatot, míg Kornis Gáspárral – a Kemény-párt egykori tagjával, akivel még valamikor 

1663 januárjának környékén ismerkedett meg személyesen – ekkoriban kezdte szorosabbra 

fűzni kapcsolatát. Kornis június 24-i leveléből lehet tudni, hogy már korábban is járt 

Csákynál, ekkor pedig épp Munkácson tervezte meglátogatni. A találkozók nyilvánvalóan 

összefüggésben álltak Csáky lányának, Máriának és Kornisnak az augusztus 11-én 

megkötött házasságával.811 A felek között 1676 márciusáig kimutathatóan megmaradt a 

politikai kapcsolat, ennek megfelelően értelmezendő az is, hogy márciusban Csáky István 

Kornist annak feleségével – saját lányával –, Csáky Máriával együtt Teleki pártfogásába 

ajánlotta.812 

A Kornis Gáspárral és Teleki Mihállyal 1675 őszén fenntartott politikai kapcsolat, 

miként az Csáky István október 18-án kelt, Telekinek szóló leveléből is kiderül, 

összefüggésben állt Csáky István öccsének, Csáky Lászlónak a bécsi követjárásával, akinek 

egyebek mellett az Erdélyben bujdosó magyarországiak, valamint a fogságban lévő 

protestáns papok ügyében kellett eredményt elérnie. Utasításának első pontja arra is kitért, 

nem árt, ha Csáky Istvánhoz is betér, mivel a fentebb említett bizottságnak ő az egyik 

                                                 
Kamarának. Szepes, 1675. július 4. MNL OL E 254 69. cs. Nr. 53. A Magyar Kamara átirata a Szepesi 
Kamarának: Pozsony, 1675. június 24. MNL OL E 250 44. cs. Fasc. 49. Nr. 40. 1675 áprilisában Csákynak 
adták a korábban Teleki Mihály birtokában lévő, a kincstár által lefoglalt nagybányai házat annak tartozékaival 
együtt, november 29-én azonban I. Lipót I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem közbenjárására megparancsolta, 
hogy az ingatlant jutassák vissza Telekinek. Az ügyre ld. ÖStA AVA FHKA HFU Kt. 578. [régi: r. Nr. 251.] 
1675. április 12. és 20. fol. 174–177. és 266–269. A Magyar Kamara átirata a Szepesi Kamarához: Pozsony, 
1674. április 22. MNL OL E 250 44. cs. Fasc. 48. Nr. 95.  A nagybányai ház Telekinek való visszaadásáról: 
SZABÓ, 1959, 336. (534. lj.) 
810 Az egyezség egyéb pontjairól, az előzményekkel és utóéletével együtt: MIHALIK, 2013, 272–276. Az 
egyezségről említést tesz annak elemzése nékül: SZABÓ, 1959, 336. (534. lj.) 
811 Kornis Gáspár Csáky Istvánnak. Szentbenedek, 1675. június 24. MNL OL P 71 112. cs. Fasc. 261. pag. 
582–584. Csáky Mária és Kornis Gáspár házasságához: CSÁKY OKLEVÉLTÁR, II. 615. 
812 Csáky István Teleki Mihálynak. Szepes, 1676. március 14. MNL OL P 1238 3. d. I-1676-18. fol. 17–18. 
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tagja.813 Csáky István említett levele azért is bír nagy forrásértékkel, mert azokból kiderül, 

hogy magát kezdeményező szerepben tüntette fel Teleki felé, emellett újra rávilágít az őt a 

fejleményekről értesítő Kornis Gáspár közvetítő szerepére. Csáky leveléből egyértelműen 

az olvasható ki, hogy Teleki Mihály tulajdonképpen az ő „régi kívánsága”, „ajánlása” és 

„reménysége” szerint bírta rá az erdélyi fejedelmet a szamosújvári gyűlésen, hogy öccsét, 

Csáky Lászlót küldje el követként Bécsbe. Bár Csáky István sorai szerint ő maga 

töredekedett volna öccse által közbenjárni a bujdosók érdekében, éppen levelének vége teszi 

azonban nyilvánvalóvá, hogy valójában érdemi szerepet nem játszhatott, és csak 

bekapcsolódni igyekezett a felek közötti közvetítésbe. Az előbbiek mellett Telekinek 

ugyanis azt is megírta, ha beszélhet öccsével és az tanácsát megfogadja, akkor követsége is 

eredménnyel járhat.814 

Erdélyből kiindulva Csáky László Nagybányán találkozott Csáky Istvánnal a 

bujdosók ügye végett október vége felé, onnan azonban, miként bátyja Teleki Mihályhoz 

intézett sorai elárulják, igyekezett minél gyorsabban továbbindulni, hogy a részleteket el 

tudja titkolni: „Öcsém, gróf Csáky László uram csaknem elsietett mellőlem, noha Bereg 

vármegyében rész szerint mindenütt otthon tanált volna.” A levélből az is kiderül, hogy 

Lászlónak olyan tanácsot is adott, amellyel „Isten őszentfelsége dücsőségét meg nem bántja, 

kegyelmes királyunk őfelsége méltóságát nem sérti, nemzete és hazája feljebb és tovább való 

sanyarúságára okot nem ad, romlását nem közelíti.”815 Csak a következő hónap második 

felében, november 17-én közölte Johann Caspar von Ampringen guberniumi elnökkel öccse 

követségének előadott pontjait, ezt utóbbi válaszlevele árulja el. A levél külzetére rávezetett 

információ szerint azt előbb Kassára, majd Munkácsra vitték, ez alapján szinte bizonyosra 

vehető, hogy Csáky ekkor már az özvegy fejedelemasszony, Báthory Zsófia székhelyén, 

Munkácson vendégeskedett, és a jelek szerint egészen január második feléig el sem utazott 

                                                 
813 Csáky László megbízólevele: Szamosújvár, 1675. szeptember 9. Utasítása: 1675. szeptember 30. EOE, XVI, 
198–201. Trócsányi Zsolt értékelése szerint a követség összességében nem járt eredménnyel, I. Lipót ugyanis 
csak a bujdosók javait ígérte vissza, a vallási kérdése terén azonban alig volt hajlandó engedményre. 
TRÓCSÁNYI, 1972, 171. A követséget röviden érintette Angyal Dávid is, szerinte a magyarok kívánalmai 
mellett Csáky László valószínűleg Tokajt, Kállót és Szatmárt is kérte az erdélyi fejedelem számára. ANGYAL, 
1888, I, 105. De La Borde szatmári parancsnoknak az Udvari Haditanácshoz intézett jelentése alapján Csáky 
László bécsi követjárása konkrétan a Csáky István és Hartyáni András által elvett nagybányai templomok 
ügyével is összefüggésben állt. SZABÓ, 1959, 335. 
814 Csáky István Teleki Mihálynak. Szernye/Szerednye [?], 1675. október 18., Szernye. MNL OL P 1238 2. d. 
I-1675-14. fol. 1–2. Kiadva: TML, VII, 64. Csáky István és Kornis Gáspár kapcsolattartásának működésére ld. 
még például az Udvari Haditanács iktatókönyvének november eleji bejegyzését: ÖStA KA HKR Prot. Exp. 
1675 november, Bd. 348. 821r. 
815 Csáky István Teleki Mihálynak. Nagybánya, 1675. október 28. MNL OL P 1238 2. d. I-1675-14. fol. 3–4. 
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onnan.816 A szepesi főúr már Lessenyei Nagy Mihály követjárása idején, május második 

felében is eltöltött egy rövid időszakot Munkácson – erre később még kitérek –, ami Báthory 

Zsófiával való szorosabb politikai együttműködésére utalhat, erre nézve azonban mindeddig 

nem találtam adatot. 

Csáky István Teleki Mihálynak szóló, Munkácsról írt leveleiből nyomon lehet 

követni Csáky László visszaútjának állomásait is. Eszerint Csáky László december 3-án 

indult el Bécsből, ahol politikai megbízatása mellett egyúttal magánügyeiben is eljárt, Csáky 

István ellen ugyanis sikerült intő levelet szereznie a köztük, valamint bátyjuk, a néhai Csáky 

Ferenc között ítélőmester előtt megkötött egyezség ügyében.817 December 19-én már a Liptó 

vármegyei Szentmiklóson volt Csáky László, az ünnepeket pedig Szepes vármegyében 

tervezte tölteni. A vártnál azonban lassabban haladhatott, Csáky István ugyanis azt is megírta 

Telekinek: „Nehéz útja lehet, vagy nem siet.”818 

Az eredetileg január 3-ra, estére Munkácsra várt819 Csáky László végül a következő 

napon érkezett meg. Bár Telekinek beszámolt találkozójukról Csáky István, állítása szerint 

öccse a részleteket, csakúgy, mint odafele, ezúttal sem közölte vele, ugyanakkor olyan 

ügyben kért tőle tanácsot, ami túlmutatott hatáskörén: „Gróf Csáky László uram tegnap volt 

nálam, az szót nem kímélte. Mint felmenet is, dolgot velem semmit nem közlött, ha úgy 

parancsolták, jól cselekedte. Oly materiában kívánta jovallásomat, kit nálamnál ez hazában 

nagyobb süvegű magyarok is kormányoznak. Erdélyben talán őkegyelmére annyira nem 

bízták.”820 Csáky Istvánnak ez a megjegyzése talán arra utalhat, hogy lényegi beleszólása a 

politikai jellegű ügyekbe a bizottság tagjaként sem volt. Összességében az eredménnyel sem 

lehetett elégedett, erre utalnak legalábbis Teleki Mihálynak szóló, néhány nappal később 

kelt levelének a magyar nemesi nacionalizmus retorikájával élő sorai: „Gróf Csáky László 

uram eddig szemben lehetett kegyelmeddel. Szolgálatomat nem vette, sem kívánta, nem 

                                                 
816 „ex litteris illustrissimae dominationis vestrae 17. Novembris datis aegre omnino intellexi, qualia 
illustrissimi domini comitis Csaki legationis esse puncta ibidem perhibeantur”. Ampringen másoktól értesült 
arról is, hogy a Kassán áthaladó Csáky László emberei olyan beszélgetéseket folytattak mindenfele, amelyek 
a „rebellisek” nyakasságát erősíthetik. Johann Caspar von Ampringen Csáky Istvánnak. Pozsony, 1675. 
november 29. pag. MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 266. VI. 10–11. A külzeten a levél útvonala, Kassa és Munkács 
mellett Csáky saját kezű megjegyzése is olvasható: „Visszavárom”) Csáky tartózkodási helyéhez ld. a függelék 
3. mellékletét. 
817 Hogy egész pontosan miről volt szó, az Csáky István soraiból sajnos nem derül ki. Emellett Csáky László 
Csáky Ferenc özvegyével, Czobor Erzsébettel is tárgyalt az adorjáni jószágok kapcsán, ennek eredményéről 
azonban Csáky István ekkor semmit sem tudott. Csáky István Teleki Mihálynak. Munkács, 1675. december 
24. MNL OL P 1238 2. d. I-1675-14. fol. 11–14. 
818 Csáky István Teleki Mihálynak. Munkács, 1675. december 30. MNL OL P 1238 2. d. I-1675-14. fol. 15–
16. 
819 „Csáky László uramat ma estvére várják ide.” Csáky István Teleki Mihálynak. Munkács, 1676. január 3. 
OL P 1238 3. d. I-1676-18. fol. 1–2. 
820 Csáky István Teleki Mihálynak. Munkács, 1676. január 5. OL P 1238 3. d. I-1676-18. fol. 3–4. 
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tehetek róla. Mindazáltal akárki elhiggye, kegyelmes uramnak őfelségének igaz szolgája, 

édes hazámnak, nemzetemnek egyik nem méltatlan tagja kívánok maradni.” Érdemes 

megjegyezni, hogy Csáky István leveléből az is kiderül, szervitorát elküldte a Telekire 

neheztelő Karl Strassoldo német parancsnokhoz, ezáltal közvetítve a két fél között. Emellett 

Telekinek az előző év őszén a bujdosók és Teleki között közvetíteni próbáló Sáros 

vármegyei katolikus nemeshez, Kapy Gáborhoz szóló leveleit is ő továbbította.821 

Munkácsról végül valamikor január utolsó napjaiban indult el Csáky, mivel Forgách Ádám 

országbíróval kellett találkoznia. Ezért kérte Telekit, siettesse hozzá a már egyébként is 

késésben lévő embereit.822 Január 31-én már Szepesről írta meg, hogy Sobieski János lengyel 

király krakkói koronázására a maga emberét is elküldte.823 Ennek a mozzanatnak a 

jelentőségére még visszatérek. 

A Csáky István és Teleki Mihály közötti levelezés intenzitása ezt követően alább 

hagyott. Érdemes felhívni ugyanakkor a figyelmet kapcsolattartásuk egyik negatív előjelű 

diplomáciai vonatkozására. Huszain agával ugyanis 1675. évi őszi erdélyi követségekor 

valaki – Trócsányi Zsolt szerint feltehetően Béldi Pálék köréből – elhitette, hogy I. Apafi 

Mihály Csáky Lászlót mint katolikus követet küldte a bujdosók akaratából 

béketárgyalásokra I. Lipóthoz, míg Telekit Máramarosra indította, hogy ott Csáky Istvánnal 

tárgyaljon az erdélyi fejedelem és a császár közötti béke lehetőségeiről. Bár az ügynek végül 

erdélyi szempontből nem lett komolyabb következménye, a bujdosók viszonya megromlott 

az ottani törökökkel.824 

 1675 első felében Lessenyei Nagy Mihály követsége kapcsán is jutott Csáky István 

számára egy epizódszerep. Ismeretségük legalább 1673 tavaszáig visszanyúlik, ekkor 

ugyanis Lessenyei Nagy Csákytól érkezett meg „gyorspostaként” Szelepcsényi György 

esztergomi érsekhez.825  1675-ben Lessenyei Nagyot Szelepcsényi a maga nevében küldte 

                                                 
821 Csáky István Teleki Mihálynak. Munkács, 1676. január 8. MNL OL P 1238 3. d. I-1676-18. fol. 4–6. A 
Strassoldo és Teleki közötti közvetítésre ld. még: Csáky István Teleki Mihálynak. Szepes, 1676. január 31. 
MNL OL P 1238 14. d. I-1686-24. (tévedésből 1686-hoz sorolva) Kapy Gábor 1671. október 26-án azt 
javasolta Telekinek, hogy a bujdosók kérjék valamelyik keresztény fejedelem közbenjárását I. Lipótnál. Maga 
Kapy a lengyel királyt és királynét javasolta. Trócsányi Zsolt ugyanakkor úgy sejtette, valójában nem maga 
Kapy lehetett a kezdeményező. TRÓCSÁNYI, 1972, 113. Ld. még: Kapy Gábor Teleki Mihálynak. Kapi, 1671. 
október 26. TML, V, 630–632. 
822 Csáky István Teleki Mihálynak. Munkács, 1676. január 21. MNL OL P 1238 3. d. I-1676-18. fol. 11–12. 
823 Csáky István Teleki Mihálynak. Szepes, 1676. január 31. MNL OL P 1238 14. d. I-1686-24. (tévedésből 
1686-hoz sorolva) 
824 TRÓCSÁNYI, 1972, 172. TMÁO, V, 362. 
825 „Hac hora venit ad me per modum staphetae ab illustrissimo comite domino Stephano Czaky generosus 
dominus Michäel Nagy Lesseniey, quem ego statim ad Suam Maiestatem Sacratissimam expedivi, ut ibi de 
novis allatis se uberius expectoret”. Szelepcsényi György Johann Caspar von Ampringennek. Nagyszombat, 
1673. április 24. MNL OL I 48. 1. d. fol. 13–14. 
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Erdélybe, mivel a bécsi udvar nem tartotta illőnek, hogy a követ saját megbízottjaként tűnjön 

fel. A követség végül eredménytelenül zárult, mivel az erdélyiek nem bíztak az ajánlatok 

őszinteségében, Apafi fejedelem pedig nem tartotta volna méltóságával 

összeegyeztethetőnek, hogy követei Lessenyei Naggyal alkudozzanak. Ráadásul 

Szelepcsényi ellenségei, köztük Pálffy Tamás nyitrai püspök és kancellár igyekeztek a követ 

alkalmasságát megkérdőjelezni.826 Lessenyei Nagyról a követség részleteit ismerő Csákynak 

Istvánnak sem volt jó véleménye, mivel annak ellenére elsietett mellőle Munkácsról, hogy 

Szelepcsényi parancsa szerint vele is bizalmas megbeszéléseket kellett volna folytatnia. 

Tanulságúl levele végén még odaszúrta a követ felé: „Legalább kitanulhatta volna 

őkegyelme, mi okon bocsátották ki az fejérvári gyűlés előtt.”827 Johann Caspar von 

Ampringen guberniumi elnök válaszleveléből az is kiderül, hogy Csáky őt is értesítette 

Lessenyei Nagy követségének fejleményeiről.828 Ehhez érdemes hozzátenni, hogy két 

nappal később Kassáról Lessenyei Nagy Mihály amiatt panaszkodott Szelepcsényinek, hogy 

egyes személyek, akik „mediatoroknak mondják magokot lenni oda Erdílybe”, 

veszélyeztették követsége ügyét.829 Nem lehet kizárni, hogy a rá panaszkodó Csáky Istvánt 

is közéjük sorolta. 

 Csáky István működésének másik irányát a vármegyei nemesség érdekében tett 

lépései adták. 1671 őszén Paris von Spankau tábornok követeléseit igyekezett leszerelni, 

Bereg és Szepes vármegyének a többi felső-magyarországi vármegyével való 

együttműködést javasolva.830 Főispáni működésének rekonstruálásához további kutatások 

lennének szükségesek, az eddig feltárt forrásanyag mindazonáltal arra utal, hogy a 

továbbiakban sem változtatta meg álláspontját. 1675 februárjában ismét az adóterhek 

                                                 
826 Lessenyei Nagy Mihály követségének történetét ismerteti: ANGYAL, 1888, I, 100–102. Szelepcsényi György 
utasítása Lessenyei Nagy Mihálynak: 1675. március 24. EOE, XVI, 151. 
827 Csáky István Szelepcsényi Györgynek. Munkács, 1675. május 21. ÖStA HHStA UA Spec. Kt. 180. Konv. 
D. Nr. 13. fol. 37–39. (mellékelve a levél latin fordítása) Csákyra szerepére utalva a Lessenyei Nagy Mihály-
féle követjárás kapcsán ld. még Szelepcsényi György Johann Paul Hocher udvari kancellárhoz szóló két 
levelét: Pozsony, 1675. május 31. és június 9. Munkács, 1675. május 21. ÖStA HHStA UA Spec. Kt. 180. 
Konv. D. Nr. 17. (hibás folio-számal) és Nr. 19. fol. 48–49. Utóbbi kiadva: EOE, XVI, 155–157. 
828 Johann Caspar von Ampringen Csáky Istvánnak. Pozsony, 1675. június 10. MNL OL P 71. 123. cs. Fasc. 
266. VI. pag. 3–4. Nem világos, hogy Csáky ekkor még Munkácson tartózkodott-e, a levél hátoldalára 
mindenesetre a Kassa–Munkács útvonal került fel. 
829 Lessenyei Nagy Mihály Szelepcsényi Györgynek. Kassa, 1675. május 23. ÖStA HHStA UA Spec. Kt. 
180. Konv. D. Nr. 14. 40–42. (mellékelve a levél latin fordítása) 
830 Spankau Kassa megerősítése és védelme céljából próbálta meg rászorítani Szepes vármegyét arra, hogy 
repartitiós terheket rövid idő alatt fizesse meg. Csáky álláspontja szerint azonban Spankau az uralkodó által 
kievetett adókon felül támasztott további követeléseket a felső-magyarországi vármegyékkel szemben, és a 
tizenhárom városra kirótt repartitio beküldését is Szepes vármegyétől várta. Ld. Paris von Spankau Szepes 
vármegyének. Kassa, 1671. szeptember 18. és 28. ŠA LE SŽ, KP KS, Kr. 119., 1671, Nr. 42. és 43. Csáky 
István levelei Szepes vármegyének. Som 1671. október 8. és november 20. Uo. Nr. 44. és 48. 



154 
 

mérséklésén munkálkodott a Guberniumon keresztül, kivárásra kérve Szepes vármegyét,831 

majd a hónap végétől Bécsben próbálta megvédeni annak nemességét Spankau valószínűleg 

hamis vádjától, miszerint parancsára nem voltak hajlandóak fegyvert ragadni a bujdosók 

ellen.832 Bár március elején Csáky arról volt kénytelen írni, hogy minden igyekezete ellenére 

a katonai végrehajtást el kell tűrnie a vármegyének, a 13 várost illető repartitio és a 

beszállásolás tekintetében továbbra is reménykedett a fegyveres behajtás elkerülésétől.833 

1676 tavaszán Mokcsay András címzetes korbáviai püspökkel együtt a vármegyék 

kérésének megfelelően újra Bécsbe készült a repartitio ügyében,834 úgy tűnik azonban, hogy 

követségére végül nem került sor, mert a vármegyék vonakodtak megtéríteni útiköltségét. 

Csáky ugyanis április 29-én arra panaszkodott Eperjesről, hogy Mokcsay információival 

ellentétben még Zemplén és Szabolcs vármegyéktől sem érkezett meg kezéhez a pénz.835 

Csáky végül néhány nappal később jelezte Mokcsaynak, hogy ameddig a vármegyék „nem 

állítják jobb karba” a követségüket, nem áll módjában felutazni.836 

Csáky Istvánnak az 1670-es évtized utolsó éveiben betöltött szerepének 

megértéséhez röviden ki kell térni a rendkívül gyorsan változó külpolitikai körülményekre. 

Sobieski János lengyel király megválasztása 1674 májusában enyhített az időközben 

Erdélytől is függetlenedni kezdő kuruc mozgalom nemzetközi elszigetelődésén, ezzel 

ugyanis Lengyelországban franciabarát külpolitikai ordulat következett be, és a török háború 

folytatása mellett támogatta volna a franciák által kezdeményzett Habsburg-ellenes kelet-

európai szövetségi rendszer létrehozását. Ennek következtében Franciaország 

Lengyelországon keresztül felvette a kapcsolatot Erdéllyel és a kuruc mozgalommal, aminek 

                                                 
831 Csáky István Szepes vármegyének. Illésfalva, 1675. február 11. ŠA LE SŽ, KP KS, Kr. 119., 1675, Nr. 179. 
832 Spankau I. Lipót előtt tett ez ügyben panaszt, Csáky szerint azonban korábban éppen ő tiltotta a 
fegyverkezést, megelégedve a vármegye pénzbeli hozzájárulásával, dicsérve annak igyekezetét. Csáky állítását 
látszik igazolni, hogy kérte Spankau ezzel kapcsolatos leveleinek előkeresését, pecséttel való ellátását és Szalay 
Mihály által kezéhez való juttatását. Csáky István Szepes vármegyének. Bécs, 1675. február 24. ŠA LE SŽ, 
KP KS, Kr. 119., 1675, Nr. 183. A fegyveres segítség elvárása Spankau részéről egyébként is nagy gondot 
okozott a vármegye részéről, ennek okát Csáky már az előző év októberlben megfogalmazta: „Spanko uram az 
nemes vármegyék fegyveres assistentiáját is kívánja, kik bárcsak magokat oltalmazhatnák. Sőt, ha őfelségének 
több hadai nem érkeznek, félő, hogy vagy az szüretet, vagy az erősségeken kívül lakó népet és nemességet el 
ne veszessük.” Csáky István Rottal Jánosnak. Szepes, 1674. október 2. RCSL, 2017, 292. sz. 
833 Bécs, 1675. március 4. ŠA LE SŽ, KP KS, Kr. 119., 1675, Nr. 185. 
834 Mokcsay András Csáky Istvánnak. Kassa, 1676. március 5. MNL OL P 71 112. cs. Fasc. 261. pag. 646–
649. (mellékletben Csáky István fogalmazványa: Szepes, 1676. április 7.) Vö. még Hain Gáspár lőcsei 
krónikájával, amely szerint ekkoriban a nemességre kivetett repartitiót terményekben szedették be a német 
katonasággal. HAIN, 1910–1913, 447. 
835 Mokcsay 1676. április 28-án, Kassán kelt levelében – a jelek szerint tehát tévesen – azt az információt 
közölte Csákyval, hogy ekkorra Zemplén és Szabolcs vármegyék már megküldték a maguk hozzájárulását az 
útiköltséghez, és már Sárosé is bizonyosan útban volt. MNL OL P 71 112. cs. Fasc. 261. pag. 650–652. 
(mellékletben Csáky István válaszfogalmazványa: Eperjes, 1676. április 29.) 
836 Csáky István keltezetlen válaszfogalmazványa. Beletéve Mokcsay András Csáky Istvánnak szóló, Eperjesre 
címzett levelébe. Kassa, 1676. április 30. MNL OL P 71 112. cs. Fasc. 261. pag. 653–656. 
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eredményeként 1675 áprilisában a franciák és I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem megkötötték 

a katonai együttműködés részleteit rögzítő fogarasi egyezményt. Igazi eredményt azonban 

az 1677. május 27-én, Varsóban megkötött francia-erdélyi-kuruc szerződés hozott, 

amelynek értelmében Teleki Mihály vezetése alatt a bujdosók 15000 főnyi sereg kiállítására 

kötelezték magukat, míg XIV. Lajos 20000 tallér azonnali gyorssegély, valamint évi 100000 

talléros fizetésük folyósítását vállalta magára. Legalább ennyire fontos mozzanatnak 

tekinthető Thököly Imre térnyerése, az ő személyében ugyanis egy rátermett hadvezér került 

a kuruc vezetésébe.837 1678 szeptemberére azonban, miután a franciák előbb a hollandokkal, 

két nappal később pedig a spanyolokkal is békét kötöttek, már küszöbön állt XIV. Lajos és 

I. Lipót közötti béke létrejötte is, amire végül 1679. február 5-én, Nymwegenben került sor. 

A francia királynak ezt követően már nem állt érdekében a kuruc mozgalom támogatása. A 

külpolitikai helyzet változását érzékelő, Erdélytől ekkor már függetlenedni próbáló Thököly 

és a bécsi udvar között már 1678 végén elkezdődtek a fegyverszüneti tárgyalások.838 

 Rottal Jánosnak írt levelei alapján Csáky István már 1674 nyarán-őszén kiemelt 

figyelemmel követte a lengyelországi eseményeket,839 és amint már volt róla szó, Sobieski 

János 1676. évi februári megkoronázására a maga emberét is elküldte, minden bizonnyal 

azért, hogy ezáltal is értesüljön a külpolitikai fejleményekről. Sobieski uralkodásától maga 

is a törökellenes háború megindulását remélte, a koronázással kapcsolatban ugyanis megírta 

Teleki Mihálynak: „Bizonyosan írhatom kegyelmednek, hogy az lengyel király őfelsége 

hatodik praesentis Lanczuton volt Lubomirski hercegnél őnagyságánál, honnét Krakkóban 

sietett koronázatjára, mely lészen 2. Februarii. Szerencséltesse Isten azt a dücsőséges 

nemzetet a keresztyénség természet szerint való ellenségi, pogányság romlására, ki ellen 

illendő készültséggel vannak, nagy emberek, elegendő pénz s emberbeli segítségével, az 

mint írják.”840 

 Nem világos, hogy a Lengyelországban bekövetkezett francia orientációjú 

külpolitikai fordulatról magában mit gondolt Csáky István. A szepesi és beregi főispánként 

rendelkezésére álló szűk mozgástere önálló politika folytatására mindenesetre nem adott 

alkalmat számára. Vármegyéi és az ottani városok figyelmét természetesen felhívta a 

                                                 
837 BENCZÉDI, 1980, 81–83. 
838 SERES, 2007, 39–43. Thököly önálló diplomáciájának kezdeteiről: KALMÁR, 1983, 155–161. Trócsányi 
Zsolt szerint is Thököly függetlenülése az 1678. évi őszi, első igazán sikeres kuruc hadjáratkor kezdődött meg. 
TRÓCSÁNYI, 1972, 235. Thököly pályafutásának 1677–1678 közötti szakaszáról a lengyel politikával 
összefüggésben: GEBEI, 2005, 412–423. 
839 Ld. RCSL, 2017, 289–292. sz. 
840 Csáky István Teleki Mihálynak. Munkács, 1676. január 14. MNL OL P 1238 3. d. I-1676-18. fol. 9–10. 
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kurucok okozta veszélyre,841 Johann Caspar von Ampringen guberniumi elnökkel folytatott 

levelezéséből pedig kitűnik, hogy a magyarországi hadműveletek során az ő aktív 

segítségére is számítottak a bécsi udvarban, ennek az elvárásnak pedig igyekezett is 

megfelelni a jelek szerint. Ampringen 1678. július 4-én, Pozsonyban kelt leveléből kiderül, 

hogy Csáky a magyar és lengyel helyzettel kapcsolatos híreket küldött neki. A guberniumi 

elnök annak a reményének adott hangot, hogy a lengyel mágnások és Sobieski nézeteltérése 

huzamosabb ideig fenn fog állni, amelynek következtében a franciák befolyása sem 

érvényesülne, ezáltal pedig elkerülhető lesz további külföldi segélyhadak Magyarországra 

érkezése. Emellett arra kérte Csákyt, hogy Würmb tábornok és Walter Leslie kassai 

főkapitány egyesülő hadait segítve Szepes vármegyével együtt tegye meg a szükséges 

óvintézkedéseket, nehogy az ellenség betörhessen a vármegyébe és a hegyvidéki városokhoz 

juthasson. Csáky július 9-én kelt, Szepesben kelt válaszfogalmazványából arról is képet lehet 

alkotni, hogy miként próbált eleget tenni kötelességének. Miután igen részletes jelentést 

adott a kurucok hadi cselekményeiről és pusztításáról, a váradi törökök Szatmár környéki 

portyázásáról, valamint a Portára menekült Béldi Pállal kapcsolatos erdélyi fejleményekről, 

levelének végén jelezte azt is, hogy a vele kapcsolatban álló szomszédos kapitány – minden 

bizonnyal a lublói sztarosztát értve alatta – biztosította róla, hogy Lengyelország nem akarja 

segíteni az ellenséget.842 

 A kurucok követének, Szalay Pálnak az 1678. november 29. és december 29. közötti, 

második bécsi követjárása kapcsán érintőlegesen Csáky Istvánnak is szerep jutott 1678 

végén, 1679 elején, ennek bemutatása előtt azonban a jobb érthetőség érdekében röviden 

szükséges felvázolni a Szalay követségével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. 1678 

őszén Forgách Ádám országbíró megbízást kapott I. Lipóttól, hogy közvetítsen Bécs és a 

magyarok között. Szalay Pál az éppen Zólyom alatta tartózkodó magyar seregek 

képviseletében, egyik szószólójukként vett részt Gácson az országbíróval folytatott 

tárgyaláson, aki ezt követően Bécsbe hívta őt, hogy az általa elmondottakat adja elő a császár 

előtt is. Erre végül sor is került, és XIV. Lajos bajorországi rezidense, De la Haye szerint 

Szalay két órán keresztül tárgyalt Johann Paul Hocher udvari kancellárral. Az ügy Erdélyben 

felháborodást keltett, Teleki Mihály és I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem ugyanis Thökölyt 

tartotta Szalay megbízójának. Ezt követően került sor Szalay második bécsi követjárására az 

                                                 
841 1677 decemberében például Lőcsét az ottani „atyafiakon” esett szerencsétlenség kapcsán intette a jó 
vigyázásra, és kérte, hogy értesítsék a hírekről. Szepes, 1677. december 8. ŠA LE MML XVI/54. fol. 56–57. 
842 Johann Gaspar von Ampringen Csáky Istvánnak. Pozsony, 1678. július 4. MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 266. 
VI. pag. 33–36. (mmelékletben Csáky István válaszfogalmazványa: Szepes, 1678. július 9.) A hadjáratról 
részletesen, érinve Würmb és Leslie hadainak egyesülési kísérletét: TRÓCSÁNYI, 1972, 230–233. 
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udvar költségén. Ezzel a követséggel Thökölynek már az volt a távolabbi célja, hogy Erdélyt 

kihagyják a Béccsel való megegyezésből. Szalay végül két hónapos fegyverszünetet 

kötött.843 

Csákynak a Szalay Pál követjárása idején játszott szerepéről a Szelepcsényi György 

esztergomi érsekkel folytatott levelezéséből lehet értesülni. A forrásadottságok alapján nem 

lehet megítélni, hogy kettőjük kapcsolattartása a korábbi években mennyire volt intenzív, a 

prímás május végi, Bécsből küldött levele ugyanakkor elárulja, hogy Csákynak már 

negyedik levelét kapta meg a maga levelének írásakor. Az érseknél, akinek az esztergomi 

káptalan jelentése szerint Bát környékéről három papját is elhurcolták az előző napokban, 

éppen ekkor volt jelen Forgách Ádám országbíró, aki Csáky leveléből értesült a kurucok 

pusztításairól. Szelepcsényi és Csáky ekkori együttműködésére világít rá, hogy az érsek – 

bár saját bevallása szerint neki is szüksége lett volna rá – Csákynak elküldte az általa kért 

3500 forintot.844 Ennek ismeretében érthető, hogy az érsek a kurucokkal folytatott 

tárgyalások során is számított a politikai kapcsolattartásban ekkora már meglehetősen nagy 

tapasztalattal bíró grófra. 

1678. decemberének végén Szelepcsényi beszámolt a nála tartott, magyar tanácsosok 

részvételével zajlott tanácskozás lényegesebb fejleményeiről Csákynak. Az érsek sorai 

szerint Szalay Pál Bécsbe a „maga principalisa”, vagyis Thököly Imre credentionalis 

levelével és utasításával érkezett, mivel azonban az I. Lipóttal való tárgyaláshoz szükséges 

megfelelő felhatalmazással nem rendelkezett,845 az a javaslat született, hogy előbb szerezze 

azt meg, és azután térjen vissza Bécsbe. Leveléből kiderül az is, hogy azon a 7-8, tartalmát 

tekintve nem részletezett ponton felül, amiről Csáky is tudott, Szalay további három pontot 

adott elő. Eszerint Thököly négyhónapos fegyverszünetet kért, a tárgyalások helyszínéül 

Kassát javasolta, ezenfelül pedig Szalánc, Divény és Torna várait szerette volna megtartani 

magának. I. Lipót válasza azonban nem meglepő módon elutasító volt, minthogy a korábbi 

7-8 pontban már egyébként is engedett Thökölyéknek. Szelepcsényi ezt követően még azt is 

                                                 
843 Erről bővebben: KALMÁR, 1983, 156–161. ANGYAL, 1888, I, 191–194. 
844 Szelepcsényi György Csáky Istvánnak. Bécs, 1678. május 19. MNL OL P 72 73. cs. Fasc. 514. pag. 43–45. 
845 Egyebek mellett a felhatalmazás hiányára derül fény Szelepcsényi Johann Caspar von Ampringen 
guberniumi elnökhöz írt leveléből is: „Cum ablegato Paulo Szalaÿ convenienter quidem fuit, verum ne defacto 
etiam plenipotentiales attulit, nihilominus cum excellentissimo domino aulae cancellario [Johann Paul Hocher 
udvari kancellár – B. M. J.] eo perduximus rem, ut dictus ablegatus redeat, et quantocius mentionatas 
plenipotentiales secum adferat, quod nisi praestiterit, non leviter se suspectum reddet, quod occasione armistitii 
tempus solummodi lucrari, et protrahere nitatur, siquidem circumferatur Turcam ea spe lactare illos, quod ubi 
cum Mosco pacem concluserit, pro certo ipsis auxiliares copias sit suppeditaturus.” Bécs, 1678. december 12. 
MNL OL I 48. 1. d. fol. 63–65. 



158 
 

megírta Csákynak, hogy tudomása szerint a Bécsből a következő nap elinduló Szalay 

visszamenet hozzá is betér, ahol szóban bővebben is tájékoztatja majd.846 

1679 január a Csákytól két levelet is kapó Szelepcsényi arról adott hírt, hogy a 

Kászoni Mártonnal kapcsolatos levelét lefordította latinra, és Kászoni Márton neki – 

Szelepcsényinek – szóló levelével együtt elküldte I. Lipótnak. Az érsek jelezte, hogy a 

Pozsonyban terjedő járvány miatt Orton marad mindaddig, amíg Szalay Pál kuruc követ 

vissza nem érkezik Bécsbe.847 Utóbbira végül nem került sor, időközben ugyanis Apafi 

Mihály Szalayt január elején a fogarasi várba záratta.848 Szelepcsényi levelei mindenesetre 

megvilágítják, hogy Csáky szerepe miért értékelődött fel ekkor. Az érsek igyekezett több 

irányból is begyűjteni az információkat, ez derül ki január 30-án kelt, I. Lipótnak szóló 

leveléből is, amelyben megírta, hogy Csákyé mellett Szalay Pál, Gyürky Pál, Horváth 

György egri nagyprépost és Jalkóczy János egri olvasókanonok leveleit is megküldte.849 

Február elsejei levelében az agg érsek arra panaszkodott Csákynak, hogy ígéretével 

ellentétben Szalay semmiről sem értesíti, ezért arra kérte a grófot, hogy mindenképpen 

informálja az ottani eseményekről. Utószavából kiderül, hogy levelének aláírása után 

érkezett meg Csáky neki szóló levele, amit állítása szerint rögtön lefordíttatott latinra, 

hozzátéve, hogy a levelet maga tervezi felvinni Bécsbe I. Lipóthoz.850 

Csáky Szelepcsényinek szóló levelei közül ebből az időszakból eddig mindössze két 

darab került elő. Ezek közül az időben első, február elején íródott, ma a bécsi Haus-, Hof- 

und Staatsarchivban őrzött levélnek elkészült a latin fordítása is, bizonyosnak tekinthető 

tehát, hogy az érsek ezt is közölte I. Lipóttal. A beregi és szepesi főispán – aki többek között 

egy „szavahihető barátja” január 20-án, Munkácson kelt levelének információira hivatkozott 

– közölte a kurucokkal kapcsolatos és az erdélyi híreket, levelének végén vészjósló sorokat 

intézett a magyar részről a bécsi udvarban ekkor szinte egyedüliként számottevő befolyással 

bíró érsekhez: […] ha nagyságod Isten után nyomorult hazánkkal jól nem tészen, félő, az 

következhető változások nagyobb vérontásra és kárvallásokra ne fakadjanak.”851 A hónap 

                                                 
846 Szelepcsényi György Csáky Istvánnak. Bécs, 1678. december 28. MNL OL P 72 73. cs. Fasc. 514. pag. 46–
48. Divényt, Tornát és Szaláncot azt követően kérte vissza az udvar, hogy Walter Leslie megüzente a 
kurucoknak, rá nézve nem kötelező a Würmb tábornokkal megkötött fegyverszünetük, és azt felbontja, ha nem 
adják vissza az említett várakat. ANGYAL, 1888, I, 193. 
847 Szelepcsényi György Csáky Istvánnak. Ort, 1679. január 14. MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 266. V. 2–4. 
848 Hain Gáspár 1679. január 6-án ír az esetről. HAIN, 1910–1913, 463. Vö. a februári időpontot elfogadó 
véleménnyel: KALMÁR, 1983, 160. (ld. még uo. az 51. lábjegyzetet) 
849 Szelepcsényi György I. Lipótnak. Ort, 1679. január 30. ÖStA HHStA UA Spec. Kt. 327. Konv. A. Nr. 4. 
850 Szelepcsényi György Csáky Istvánnak. Ort, 1679. február 1. MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 266. V. 5–8. 
851 Csáky István Szelepcsényi Györgynek. Szepes, 1679. február 4. ÖStA HHStA UA Spec. Kt. 327. Konv. A. 
Nr. 10. Csáky időben későbbi, ma az esztergomi Prímási Levéltárban található, március végi levelében 
Barkóczy Sándor levelére hivatkozva számolt be arról, hogy a kurucok sok szakmányos németet levágtak, 
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vége felé Szelepcsényi Bécsben két levelét kapta kézhez, aki amellett, hogy mellékelte az 

Udvari Haditanács neki magának szóló, hónap eleji kiadmányát, buzdította, hogy továbbra 

is írja meg híreit, mert „annyival frissebb emlékezetiben lészen őfelségének kegyelmed, 

mivel csaknem minden levelét, az kiben mikor olyast ír kegyelmed, deákra fordétván, 

kegyelmes urunkkal alázatosan közlöm.” Az utószóban a franciák és a Habsburgok között 

megkötött nymwegeni békére utalva még megírta: „Nem kétlem, értette kegyelmed, hogy 

kegyelmes urunk őfelsége a franciával megbékéllett.”852 

Ezt követően Csáky István ilyesfajta politikai szerepvállalásának a forrásokban nincs 

nyoma.  A kiélezett katonai és politikai helyzet miatt idevezényelt császári ezredek jelenléte 

természetesen mind őt, mind a vármegyéket igencsak megterhelték. 1679 áprilisában Csáky 

két alkalommal is beadvánnyal fordult annak érdekében a Szepesi Kamarához, hogy a 

szatmári és kassai élésházból szolgáltassanak vissza számára 1 kassai köböl gabonát és 3 

szepesi köböl árpát, második alkalommal azt is kérve, hogy azt se a császári katonaság, se a 

repartitio által ne vonják el tőle.853 Júliusban pedig, miután a Baden-ezred hat zászlóalja 

számára Szepes vármegyének be kellett szolgáltatnia a szükséges kenyeret vagy lisztet, 

Csáky arra kérte Franz Wagele Wallsegg szepesi kamarai adminisztrátort, utasítsa Furár 

Dániel ottani kamarai tisztviselőt, hogy őt és a vármegyét átmenetileg segítse meg a 

szükséges liszttel.854 A vármegyéire kirótt terheket természetesen igyekezett csökkenteni, 

1680 májusában ezért szepesi főispánként arra kérte Nemessány István Szepes vármegyei 

alispánt, hogy a vármegye nevében forduljon ő is beadvánnyal a császári hadak 

generálisához és a Szepesi Kamara adminisztrátorához annak érdekében, hogy a 

hozzájárulás felét a 13 város viselje.855 Még 1679 végén Szelepcsényi György Trencsén 

vármegyében lévő birtokáról, Bánról856 kérte Wallsegg kamarai adminisztrátor 

                                                 
valamint hogy a Porta I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem mellé rendelte a budai vezért, a moldvai és a 
havasalföldi vajdát. Ezt követően szó szerint közölte a lublói sztaroszta március 22-i üzenetének részletét, az 
elhunyt Szolcsányi Márton szepesi káptalanbeli olvasókanonok helyére pedig szervitorát, Berzeviczy Andrást 
ajánlotta. Csáky István Szelepcsényi Györgynek. Trencsénteplic, 1679. március 28. PL AS AR Classis X.196 
47. cs. pag. 224–226.  
852 Szelepcsényi György Csáky Istvánnak. Bécs, 1679. február 18. MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 266. V. 9–11. 
(mellékletben az Udvari Haditanács Szelepcsényi Györgynek szóló kiadmánya: Bécs, 1679. február 1.) 
853 Csáky István Franz Wagele Wallseggnek. Trencsénteplic, 1679. április 7. és április 19. MNL OL E 254 81. 
cs. 1679 április, Nr. 87. és Nr. 9. 
854 Csáky István Franz Wagele Wallseggnek. Szepes, 1679. július 12. MNL OL E 254 82. cs. 1679 július, Nr. 
33. (mellékletben Tilly alezredes Csáky Istvánnak ez ügyben írt levele) Hain Gáspár lőcsei krónikájában a 
július 5-i napnál adott hírt róla Tilly alezredes Lőcsére érkezéséről, amelynek az volt a célja, hogy átvegye a 
város parancsnokságát. Július 12-én az addig Lőcsén az őrséget ellátó Strassoldo-ezred a bányavárosokba 
távozott.  HAIN, 1910–1913, 467. 
855 Csáky István Nemessány Istvánnak. Kluknó, 1680. május 4. ŠA LE SŽ, KP KS, Kr. 121., 1680, Nr. 490. 
856 Vö. „Thökölius cum sibi adhaerentibus […] oppidum meum Bán invasit, quo toto, una cum castello 
expilato”. Szelepcsényi György Johann Caspar von Ampringennek. Pozsony, 1680. szeptember 16. MNL OL 
I 48 1. d. fol. 128–129. 
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közbenjárását a Szepesvárba helyezett katonaság kihágásainak orvoslása érdekében,857 és 

ugyanezen a napon írta meg Johann Caspar von Ampringennek szóló udvariassági levelét az 

ünnepek alkalmából.858 Arról azonban sajnos nem találtam adatot, hogy Csáky Bánon 

találkozott-e magával az érsekkel, és ha igen, akkor milyen ügyben kereste fel. Így csak 

feltételezni lehet, hogy ekkor is folytathattak politikai jellegű megbeszéléseket.  

Szelepcsényi Györgynek egyértelműen nagy szerepe volt abban, hogy Csáky István 

az évtized végére visszanyerte a bécsi udvar bizalmát. Mindez annak ellenére is igaz, hogy 

kettőjük politikai jellegű együttműködése a jelek szerint csupán egy rövid fejezetét jelentette 

Csáky pályája egészének. Bár az agg esztergomi érsek egészen a soproni országgyűlésig 

meghatározó szerepet játszott a magyarországi politikai életben, 1680-tól kezdve nincs 

nyoma annak, hogy Csáky kiemelten kereste volna vele a kapcsolatot. Forrásokkal 

igazolhatóan azonban éppen ekkortól számítható a még az előző évben, 1679. június 26-án 

valóságos belső tanácsosnak kinevezett, egyre nagyobb politikai súllyal bíró Esterházy 

Pállal való rendszeres kapcsolattartása.859 Igaz, ehhez érdemes azt is hozzátenni, hogy az 

1680. évből túlnyomó részt az Esterházy Pálhoz írt 5 darab levele alapján lehet képet nyerni 

a Csákyval kapcsolatos fontosabb történésekről, amelyeket kontrollforrásként igen jól 

kiegészít Hain Gáspár lőcsei krónikája. A tények ismeretében mindenesetre ezek a levelek 

különös jelentőséggel bírnak Csáky pályája szempontjából. Az 1678 végétől a bécsi udvar 

és a kurucok között meginduló tárgyalások idején Esterházy is fontos megbízást kapott, majd 

1680-ban ő állította össze az ország sérelmeit és kívánságait tartalmazó pontokat. Maga is 

tisztában volt azzal, hogy ő az udvar nádorjelöltje. Esélyeit nagyban növelte, hogy a jezsuita 

rend egységesen felsorakozott mellette, és sokatmondó, hogy 1680 októberétől I. Lipót 

jezsuita gyóntatója, Stettinger Kristóf is több biztató levelet küldött neki. 1681. június 13-

án, a soproni országgyűlésen Esterházy a szavazatok túlnyomó többségével nyerte el a 

nádori címet,860 Csáky pedig pályájának újabb fontos lépcsőfokaként, még a diéta alatt az ő 

pártfogásának is köszönhetően nyerte el a felső-magyarországi főgenerálisi tisztséget 1681 

végén.861 

Esterházy vélhetőleg tudatosan igyekezett a saját körébe vonni Csáky Istvánt, aki 

érzékelhette a nádori ambíciókkal bíró gróf politikai térnyerését. Ennek tükrében 1680 

                                                 
857 Csáky István Franz Wagele Wallseggnek. Bán, 1679. december 20. MNL OL E 254 84. cs. 1679 december, 
Nr. 71. 
858 Csáky István Johann Caspar von Ampringennek. Bán, 1679. december 20. MNL OL I 48 1. d. fol. 106. 
859 Esterházy kinevezésére: IVÁNYI, 1991, 24. 
860 IVÁNYI, 1991, 24–25. 
861 IVÁNYI, 1991, 35. Csáky kinevező okirata utasításával együtt: Bécs, 1681. december 28. MNL OL P 71 64. 
cs. Fasc. 174. Nr. 25. 
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márciusában kelt, udvariassági gesztusnak minősíthető sorai is más értelmet nyernek: „Sok 

rendbeli hozzám mutatott kegyelmed gratiáját alázatosan köszönöm, és bátorságos 

búsításomrúl követem és kérem, méltóztassék gyakor parancsolatival értetni.”862 A tavasz és 

nyár folyamán ezt követően rendszeresen elláta híreivel, egyúttal hangulatjelentést is adva. 

Leveleiből kiérződik az ő és az ottani nemesség, valamint a végvári katonaság nehéz 

helyzete. Májusban beszámolt Aeneas Caprara generális Lőcséről Rozsnyóra való 

indulásásról – Hain Gáspár lőcsei krónikája szerint ugyanakkor Caprara a szendrői táborba 

indult –, valamint arról, hogy Korompay Péter egri püspök Tokajba utazik a Thököly Imrével 

való tárgyalás céljából. Utóbbi eredményességét illetően azonban kétségét fogalmazta meg, 

úgy látta ugyanis, hogy a magyarországi vitézlő rendnek nincs sok kedve a békességhez, 

ehhez hozzátéve, „adná Isten végit nyomorúságunknak.”863 Júniusban Esterházynak az őt I. 

Lipót Linzbe érkezéséről értesítő levelére írott válaszában pedig kifejezte abbéli reményét, 

hogy az uralkodó onnan Bécsbe indul, „honnét az mi nyomorult hazánk dolgaira is közelebb 

vigyázhat.” Ebben a levelében számolt be egyéb – az érsek képviseletében a Thököly 

Imréhez küldött Szirmay István követségével, a német generális Szatmár felé indulásával, a 

szikszói táborral és a „szabadosan kalandozó” kurucokkal kapcsolatos – hírei mellett arról 

is, hogy május 23-án feleségével, Melith Klárával és gyermekeivel együtt csaknem kuruc 

kézbe esett.864 Ugyanerről az eseményről írt lőcsei krónikájában a május 24-i napnál Hain 

Gáspár, aki szerint Csákyt feleségével Richnóban támadták meg a kurucok, és váltságdíjként 

200 dukátot és 4 csöbör bort kellett fizetnie.865 

Csáky István birtokait ezt követően sem kímélték a kurucok. Júliusi leveléből lehet 

tudni, hogy Thököly Imre és Wesselényi Pál három napig Szepes vármegye környékén 

tartózkodott, majd onnan Sáros vármegyébe indultak, a kurucok pedig egy majorját és egy 

faluját is felgyújtották. Hain Gáspár lőcsei krónikájának a július 9-i bejegyzése szerint 

konkrétan Csáky kluknói majorjáról volt szó, az emellett a szintén birtokában lévő 

Welbachot (Ágostháza) is felgyújtó kurucoknak pedig ekkor már nyomában volt a Caprara 

és Soa generális által vezetett katonaság, amely Hain szerint július 9-én, Csáky szerint levele 

megírásának napján érkezett meg Szepeshez. Csáky némiképp bizakodva osztotta meg 

Esterházyval abbéli véleményét, hogy a kurucokat ígéretük ellenére a franciák nem fogják 

                                                 
862 Csáky István Esterházy Pálnak. Feketeváros, 1680. március 22. MNL OL P 125 18. k. Nr. 1580. 
863 Csáky István Esterházy Pálnak. Szepes, 1680. május 6. MNL OL P 125 18. k. Nr. 1581. A Caprarával 
kapcsolatos hírt vö. Hain Gáspár lőcsei krónikájának május 6-i híradásával, szerinte egyébként május 17-én 
Leslie tábornok Rozsnyón támadta meg a kurucokat. HAIN, 1910–1913, 472. 
864 Csáky István Esterházy Pálnak. Szepes, 1680. június 5. MNL OL P 125 18. k. Nr. 1582. 
865 HAIN, 1910–1913, 472. Csáky még 1676 kezdte el a lerombolt Richnó várának építtetését, ezzel azonban 
még abban az évben fel kellett hagynia. HAIN, 1910–1913, 451. 
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megsegíteni, emellett a tatárok Ruténiába való beütése miatt a lengyelek segítségére sem 

számíthatnak. A törökökről szintén úgy tartotta, hogy a kurucoknak tett korábbi ígéretükkel 

szemben nem fognak átkelni az esztergomi hídon.866 Magát és Felső-Magyarországot 

illetően reményeiben csalódnia kellett. Hain Gáspár szerint augusztus közepén Thököly Imre 

6000 kuruccal és 500 törökkel jelent meg Szepesnél, majd elfoglalta Késmárkot, Lőcsét 

pedig hódolásra szólította fel.867 Csáky augusztus 13-én, Szepesben kelt levelében, 

amelyben a Thököly által fenyegetett Késmárkkal kapcsolatos eseményekre is utalt, arról 

számolt be, hogy a császári hadaktól nem kapnak segítséget, és állítása szerint három hét óta 

a környéken lévő csaknem 2000 főnyi kuruc had szabadon pusztíthatott.868 Szeptember 

végén vélhetőleg a kirívóan veszélyes helyzet miatt küldte a kincstáriakkal együtt a saját 

szerekeit Kassára, amelyek biztonsága érdekében Lőcse városának segítségét kérte, 

leveléből azonban sajnos nem derül ki, hogy szekerein mit és milyen célból szállítottak.869 

A lipóti abszolutista kísérlet végpontjának az 1681-es soproni országgyűlés 

tekinthető, amely Benczédi László értékelése szerint a részleges rendi restaurációt vonta 

maga után. A magyar államiság szempontjából legfontosabb intézkedése az volt, hogy 

eltörölték a Guberniumot és Esterházy Pál nádor személyében új nádort választottak. Az 

uralkodó emellett egy sor – a gyakorlatban természetesen nagyobbrészt meg nem valósuló – 

olyan törvényt szentesített, amelyek a rendek számára kedveztek. Az 1681. évi 25. és 26. 

törvénycikkelyek különféle megszorításokkal – a nyugati országrészekben például az ún. 

artikuláris helyek kijelölésével – elvileg a vallásgyakorlat szabadságának talaján álltak, a 

prédikátorperek következtében elűzött lelkészeknek és iskolamestereknek pedig 

engedélyezték az országba való visszatérést, engedélyezve számukra hivatásuk gyakorlását 

is. Míg azonban az engedményeket a katolikusok szélsőséges irányzata sérelmezte, a 

protestánsok kevesellték azokat. Önmagában már ez is jelezte, hogy korántsem sikerült 

minden feszültségre okot adó vitás kérdésre megoldást találni, ráadásul a Bécs és a Porta 

szemében ekkorra Erdélynél már nagyobb politikai súllyal bíró, erre építve „kettős játékot” 

                                                 
866 Csáky István Esterházy Pálnak. Szepes, 1680. július 10. MNL OL P 125 18. k. Nr. 1583. HAIN, 1910–1913, 
474. 
867 HAIN, 1910–1913, 475. Thököly végül nem tudta bevenni Lőcsét, és augusztus 21-én hadaival elvonult Igló 
felé. Uo., 477. 
868 Csáky István Esterházy Pálnak. Szepes, 1680. augusztus 13. MNL OL P 125 18. k. Nr. 1584. 
869 Csáky István Lőcsének. Szepes, 1680. szeptember 24. ŠA LE MML XVI/54. fol. 58. Szeptember elején 
például Petneházy Dávid kurucai felgyújtották Bártfát. Hain Gáspár lőcsei krónikája mind erről, mind a 
Szepesség hónap végi pusztulásáról beszámolt. HAIN, 1910–1913, 478–479. 
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űző Thököly Imre és kurucai Esterházy Pál nádor sürgető üzenetei ellenére mindvégig távol 

maradtak a tárgyalásoktól.870 

Csáky Istvánnak az a megtisztelő feladat jutott, hogy egy 8 tagú küldöttségnek az 

egyik tagjaként – Fenessy György egri püspök, Sennyei István veszprémi püspök, Kéri 

Ferenc, Jakusich Imre, Forgách Simon, Berény Ferenc és Amádé Lénárt társaságában – a 

rendek nevében fogadhatta az országgyűlésre érkező magyar királyt, I. Lipótot. Ezt követően 

ugyanez a küldöttség kísérte el a nádorválasztásra érkező két királyi megbízottat is az 

országház kapujától a rendek elé.871 Júniusban, már a diéta munkálkodása idején, helyet 

kapott abban a küldöttségben is, amelynek a nádor hatalmának korlátozását elutasító 

feliratnak az átadása volt a feladata,872 majd decemberben pályájának újabb fontos 

lépcsőfokaként Esterházy Pál nádor pártfogásának is köszönhetően elnyerte a felső-

magyarországi főgenerálisi tisztséget.873 Ekkor tehát úgy tűnt, hogy pályája újra felível, 

miként azonban látható lesz, a rohanó események, a kiélezett politikai és katonai szituáció 

következtében az 1680-as években is alárendelt katonai és politikai szerepet kellett játszania. 

 

VII. „…valamely Istenét, vallását, Királlyát és hazáját igazán szerető 
nemes ember…” Csáky István és a Politica philosophiai okoskodás874 

VII. 1. A Politica philosophiai okoskodás és Nexus philosophiae theorico-
politicae 

 

1674-ben Csáky István pártfogásával egyszerre jelent meg Kassán latinul, Lőcsén pedig saját 

fordításában magyarul a Politica philosopiai Okoskodás-szerint való rendes életnek példája 

                                                 
870 A soproni országgyűlésnek az előzményeket is vizsgáló értékelése: BENCZÉDI, 1980, 95–104. Az 
országgyűlés történetét igen részletesen ismerteti: ZSILINSZKY, 1883. ZSILINSZKY, 1893, III, 410–506. Thököly 
Imre ekkori magatartásáról és szerepének felértékelődéséről: BENCZÉDI, 1980, 94–95. VARGA, 2007, 132–133. 
Thököly függetlenedési törekvéseiről és az erdélyiekkel, különösképpen Teleki Mihállyal való viszonyának 
változásáról: TRÓCSÁNYI, 1972, 248–267. 
871 LAUTER, 2008, 188. 
872 A küldöttség tagjai voltak még a csanádi püspök, idősebb Zichy István, Mednyánszky János, Szirmay 
István, Bossány Gábor, Veszelszky Mihály, Husz András és Szánkay Lajos. ZSILINSZKY, 1883, 29. 
ZSILINSZKY, 1893, III, 433. 
873 Esterházy emellett Benkovich Ágostont javasolta egri püspöknek Csáky mellé, ő azonban váradi püspök 
lett. IVÁNYI, 1991, 35. Az egri püspökséget Korompay Péter nyerte el. Csákynak az országgyűlésen történő 
főgenerálisi kinevezéséről ld. még: I. Lipót Kassának. Bécs, 1682. február 16. AMK MMK Collectio 
Schwartzenbachiana r. 1682 č. 9766. 
874 Korábban megjelent tanulmányom szerkesztett, rövidebb és javított változata. Vö. BARTA M., 2016a, 891-
909. 



164 
 

című alkotás.875 A latin nyelvű változat magyar vonatkozású jelentőségére már Turóczi-

Trostler József felhívta a figyelmet 1937-ben. Véleménye szerint a barokk stílusjegyeket 

magán viselő munka az új államrezont volt hivatott alátámasztani, a magyar fordítással 

kapcsolatban kiemelve, hogy az betű szerinti hűséggel követi a latin eredetit.876 Magának a 

fordítónak a személyét azonban majd fél évszázaddal később Hargittay Emil azonosította,877 

és az ő érdemének tekinthető, hogy a Politica philosophiai okoskodás újra az 

irodalomtörténészek látóterébe került, miután 1992-ben a magyar nyelvű fordítás kéziratos 

változatát kiadta és ellátta jegyzeteivel. Műfaji sajátosságainak meghatározása és a további 

szövegváltozatokkal való összefüggések tisztázása mellett elvégezte a szöveg forrásszintű 

vizsgálatát is.878 Az arisztotelészi filozófia skolasztikus értelmezésén alapuló, logikai, fizikai 

és metafizikai részekre felosztott Politica philosophiai okoskodásról szólva bevezető 

tanulmányában megállapította, hogy az a királytükrök, az udvari gyakorlati kézikönyvek és 

a szöveges emblémáskönyvek műfaji sajátosságait is magán hordozza, valamint hogy az első 

olyan magyarországi mű, amely a kortárs jezsuita államelméletet tolmácsolja.879 Hargittay 

Emil eredményeire építve Bene Sándor már kifejezetten a Politica philosophiai okoskodás 

udvari élettel, ezzel összefüggésben a színlelés fajtáival foglalkozó részeire irányította rá a 

figyelmet,880 belevéve 2007-ben meghirdetett eszme- és irodalomtörténeti 

kutatóprogramjába is.881 Ezt követően azonban a munkával érdemben csak Kaposi Márton 

foglalkozott 2015-ben publikált monográfiájában, a szerző Machiavellihez való viszonyát 

választva zsinórmértékül. Véleménye szerint a Machiavellire negatív példaként hivatkozó 

Politica philosophia okoskodás, ha hagyományos szemlélettel és elvont formában is, 

lényegében már az abszolutista politikai elképzeléseket volt hivatott alátámasztani.882  

A Politica philosophia okoskodás mindazonáltal a legutóbbi időkig nem kerülhetett 

a megfelelő történeti kontextusba, így kiadásának céljára sem derülhetett fény. Ennek egyik 

oka a munka és annak szerzője körüli bizonytalanságokból adódott. Bár a kassai kiadás 

                                                 
875 A lőcsei kiadás: RMK I. 1169. (A továbbiakban: Politica philosophiai okoskodás) A kassai kiadás címe: 
Philosophia politica. Sive Ratio Status Recta Ex Principiis Theoricae formata et in Alma Universitate Pragensi 
primum proposita. RMK II. 1337. (A továbbiakban: Philosophia politica) 
876 TURÓCZI-TROSTLER, 1937, 304–305. 
877 HARGITTAY, 1986, 77–85. 
878 CSÁKY, 1992. A szövegkiadáshoz készített bevezető külön tanulmányként Hargittay Emil 2001-ben 
publikált monográfiájában is olvasható (a továbbiakban erre fogok hivatkozni): HARGITTAY, 2001, 120–137. 
879 HARGITTAY, 2001, 130–133. A jezsuita oktatásról és Arisztotelész abban betöltött szerepéről: BLUM, 2012, 
15–19. Knapp Éva és Tüskés Gábor Jacob Masennek a benne olvasható szöveges emblémaleírásai kapcsán 
foglalkoztak a művel. TÜSKÉS–KNAPP, 2004, 142., 146–147. 
880 BENE, 1999, 381–383. 
881 Bene Sándor a filozófiai szekcióba sorolta a művet. BENE, 2007, 55. 
882 KAPOSI, 2015, 131–135. 
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címlapján olvasható utalás alapján feltételezhető volt, hogy a mű korábban a prágai 

egyetemen is megjelent valamilyen formában,883 az alapszöveg hiányában Hargittay Emil 

sem a szerzőről, sem a megjelenés időpontjáról nem tudott biztosat állítani. A Csáky-féle 

kéziratos fordításban felhasznált művek vizsgálatát követően Bohuslav Aloysius Balbín cseh 

jezsuita 1664-es Arnestus életrajzát jelölte meg terminus post quemként, vagyis magának a 

kéziratnak a keletkezését 1664–1674 közé tette. Ebből logikusan következett természetesen 

az a következtetés is, hogy a kiadások alapjául szolgáló mű sem készülhetett el 1664-nél 

előbb.884 Az 1671-ben készült szepesvári könyvtárjegyzék és a Politica philosophiai 

okoskodásban hivatkozott szerzők munkáit összevetve ugyanakkor megkockáztatta azt a 

feltételezést is, hogy talán a latin nyelvű kassai változatot is maga Csáky István írhatta.885 

Azóta azonban egyértelművé vált, hogy a Csáky pártfogásával megjelentett művek alapjául 

az először Prágában 1670-ben, majd ugyanott 1672-ben rövidebb formában is kiadott Nexus 

philosophiae theorico-politicae, seu theses ex universa philosophia peripatetica című 

politikafilozófiai értekezés szolgált.886 

A Nexus philosophiae theorico-politicae Ferdinand Christoph von Scheidler cseh 

lovagnak a prágai Károly-Ferdinánd Egyetemen 1670-ben megtartott vizsgája alkalmából 

került kinyomtatásra a jezsuiták központjánál, a Klementinumnál, a címlap szerint I. Lipót 

német-római császár, cseh és magyar király pártfogásával.887 A később a Cseh Királyságban 

sikeres pályát befutó, 1691-től az alkancellári tisztséget betöltő Scheidler a munkát Johann 

Hartvig von Nostitz (1610–1683) cseh kancellárnak ajánlotta, az ő portréja volt látható 

Scheidler tézislapján is.888 A választás nem véletlenül eshetett rá, hiszen amellett, hogy a 

cseh politikai életben meghatározó személy volt, már ekkor a bécsi udvar tágabb tanácsadói 

köréhez tartozott.889 Magyarországi vonatkozásai miatt érdemes kiemelni, hogy Wenzel 

Eusebius von Lobkowitz főudvarmester megbízásából Nostitz a Gubernium magyarországi 

bevezetését előkészítő bizottságnak is tagja lett Johann Paul Hocher udvari kancellár és a 

                                                 
883 HARGITTAY, 2001, 123–124. 
884 HARGITTAY, 2001, 123. 
885 HARGITTAY, 1992, 63. 
886 Munkám során a Cseh Nemzeti Könyvtár (Národní knihovna České republiky) digitalizált formában is 
fellelhető példányait használtam: NEXUS, 1670, NEXUS, 1672. 
887[…] quas faventibus auspiciis sacratissimi, augustissimi, et invictissimi Roman: Imperatoris Leopoldi, 
Germaniae, Hungariae, et Boemiae, etc. Regis Felicissimi:In Aula Universitatis Carolinae publice 
propugnandas suscepit Perillust: ac Gen: D. Ferdinandus Christophorus de Scheidlern, Eques Boëmus. […] 
Typis Universitatis Carolo-Ferdinandeae in Collegio Societatis Iesu ad S. Clementem. NEXUS, 1670. l. a 
címlapot. 
888 PAZAUREK, 1889, 100. 
889 Nostitz ugyan 1665 márciusában és októberében is ott volt a Titkos Konferencia ülésén, részvétele azonban 
1676. augusztus 18-tól vált rendszeressé az üléseken. SIENELL, 2001, 2001. 168–169. 
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Titkos Konferencia jegyzőkönyveit vezető Christoph Abele mellett. Ezt követően a már 

1660-as években is a Titkos Tanács magyar referenseként működő császári tanácsossal, 

Rottal Jánossal együtt mint királyi biztos a Gubernium elnökének, Johann Caspar von 

Ampringennek a beiktatásán is jelen volt 1673 márciusában.890 

A címlap szerint a vizsga elnöke Georg Weiss (1636–1687) jezsuita professzor, a 

filozófia doktora volt.891 A kortársak őt tekinthették a mű valódi szerzőjének, erre utal 

legalábbis, hogy a kassai jezsuita rendház fennmaradt könyvtárjegyzékén is az ő nevét 

tüntették fel az összeírók az 1670-ben megjelent munka mellett.892 1786-ban megjelent 

művében Franz Martin Pelzel a Nexus philosophiae theorico-politicae mellett még három 

másik munka szerzőjeként jelölte meg a prágai, majd az olmützi egyetemen is rektorként 

működő, 1687 februárjában elhunyt Weisst.893 A Csáky-féle változatokhoz képest a Nexus 

philosophiae theorico-politicae 1670-es kiadása jóval terjedelmesebb, minthogy ebben nem 

csupán az egyes filozófiai tételeknek az udvari életre való alkalmazása, hanem ezeket 

megelőzőleg maguk a tételek is kifejtésre kerülnek.894 Ezen felül a logikai és a fizikai 

egységet követően is olvasható egy-egy rövid szövegrész, amelyek a Nostitz kancellárhoz 

szóló ajánlással együtt világosabbá teszik a gondolatmenetet. Az előszó, valamint az etikát 

és a fizikát lezáró szövegrészek alapgondolata a korban és e műfajban is igen népszerű hajó-

allegóriára épül, felhasználva a Scheidler-címeren látható pálma, valamint a Nostitz-címer 

részét képező vasmacska szimbólumát is. Az egyes tudományok, a filozófia, a logika, és a 

fizika a hajózás segédeszközeiként kerülnek megjelenítésre megszemélyesített formában. 

Az etika tartja a pálmát árbocként, annak lombjait kifeszítve vitorlaként, magát a hajót pedig 

metafizika fogja elvezetni. A szerző emellett kulcsfogalomként kezeli az okosság 

(prudentia), az etika és a politika, valamint a tudás megszerzésére irányuló theorica 

philosophia fogalmát.895 

Az allegorikus történet értelmezését segítette a három metszet, amelyek a hajó 

elindulását, tengeri útját, valamint kikötését ábrázolják.896 A szöveggel összhangban a hajó 

                                                 
890 KÁROLYI, 1883. 24., 62–65. 
891 Praeside Reverendo ac Doctiss: Patre, P. Georgio Weis, e Societate Jesu, AA. LL. et Philosophiae Doctore 
et Professore ordinario. Nexus 1670. ld. a címlapot. Georg Weiss talán azonos azzal a Georgius Weiss jezsuita 
misszióssal, aki korábban a Forgách család szolgálatában állt. Vö. KOVÁCS, 2009, 71. 
892 MJK, 1992, 82. 
893 A következő három műről van szó: Opuscula Physica de Coelo, Mundo, Meteoris et anima. Prága 1666.; 
Aristoteles ex Euripo emersus, seu ex Gemina Aristotelis Philosophia discursus Mathematici, Ethici, Politici 
etc. Prága 1672.; Gloria Universitatis Carolo-Ferdinandae. Prága 1672.; Ld. PELZEL, 1786. 83–84. 
894 HARGITTAY, 2001, 132–133. A filozófiának logika, fizika és metafizika hármas felosztása alapján történő 
oktatásáról a jezsuitáknál: BLUM, 2012, 16–18. 
895 Ld. a locus megjelölés nélküli ajánlást. Az etikát és a fizikát lezáró szövegrészek: NEXUS, 1670. E2, O2 
896 A Cseh Nemzeti Könyvtár példányai közül használt példányból az első metszet hiányzik. 
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árbocaként a már említett, a korban a győzelem szimbólumaként is használatos pálma 

látható, és megjelenítésre kerül rajtuk a Nostitz-féle vasmacska is, amely a konkrét jelentés 

mellett Scheidler azon reményét is kifejezte, hogy patrónusa segítségével sikerül 

megszereznie fokozatát. A metszeteket az augsburgi rézmetsző, Bartholomäus Kilian 

(1630–1696) készítette a Prágában alkotó festő, Karel Škréta (1610–1674) vázlatai 

alapján.897 Mindketten koruk elismert és keresett művészei voltak. 1655–1695 között Kilian 

az egész birodalom területéről kapott megrendeléseket, számos jezsuita egyetemet és 

kollégiumot ellátva tézislapjaival,898 míg a korábban Velencében, Firenzében és Rómában 

is alkotó Škréta a prágai barokk festészet kiemelkedő alakja volt. Két évvel később Škréta 

éppen Nostitz portréját festette meg abból az alkalomból, hogy az elnyerte az aranygyapjas 

rendet.899 

A Nexus philosophiae theorico-politicae 1672. szeptember 6-án szintén Prágában 

megjelent második, kisebb kiadásából hiányzik a Nostitz kancellárhoz szóló ajánlás szövege, 

az etikai és a fizikai részt lezáró rövid szövegrészek és az azt követő metszetek, valamint 

ebben a filozófia tételeknek már csak címei, illetve maguknak a tételeknek az udvari életre 

alkalmazása olvasható. A szerzőkre már nem, mindössze a korábbi megjelenésre utaló 

Csáky-féle latin nyelvű változat főszövege ezzel egyezik meg, elé azonban bekerült a kassai 

nyomdász, Ericus Erich Csáky erényeit magasztaló ajánlása. Mind a latin, mind a magyar 

változatok elé talán maga a szepesi főúr vagy megbízottja hozzátoldott pár, a munka 

újraértelmezésére alkalmas, mottószerű citátumot.900 Csákynak vagy valakinek a 

környezetében az eredeti munkát is ismernie kellett, mert míg az 1672-es Nexus philosophiae 

theorico-politicae-ben az „okosság táblája” valójában csak pár mondatos felsorolást jelent, 

addig az a kassai és lőcsei művekben az 1670-es eredeti művet követve igényesebb formában 

került megjelenítésre.901 Kézenfekvőnek tűnik ugyan a feltételezés, hogy Csáky a kassai 

jezsuitákon keresztül jutott hozzá az 1672-es változathoz, az említett rendházbeli 

könyvárjegyzéken azonban annak nem találni nyomát. Mindössze annyi jelenthető ki 

bizonyossággal, hogy Csákynak a mű fordítását 1672 szeptembere és 1674 között el kellett 

végeznie. 

Kérdés, milyen szándékok vezethették Csákyt a csehországi munka magyarországi 

megjelentetésével és magyar nyelvre fordításával. Fiatalkori élményei és szellemi 

                                                 
897 STOLÁROVÁ–VLNAS, 2010, 398–399. APPUHN-RADTKE, 1988, 13. 
898 APPUHN-RADTKE, 1988, 16. 
899 STOLÁROVÁ–VLNAS, 308–309. 
900 Ezek a magyar nyelvű fordítás esetében is megtalálhatóak. RMK I. 1169. A 1. RMK II. 1337. A 1. 
901 Vö. NEXUS, 1670. I. 
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tájékozódása érthetővé teszik, hogy miért egy a királytükrök és a szöveges 

emblémáskönyvek sajátosságait magán hordozó munkát választott. Pályájának későbbi 

alakulását esetében is alapjaiban határozta meg a császári udvarban eltöltött időszak. 

Amellett, hogy némi betekintést nyerhetett az uralkodói udvar életébe, ekkoriban elnyert 

tisztségeit is udvari jelenlétének és kialakított kapcsolatrendszerének köszönhette. Az általa 

készíttetett 1671-es szepesvári könyvtárjegyzék902 alapján az alapvetően a magyar 

főnemesség körében hagyományosnak tekinthető művek felé orientálódó Csáky jól 

ismerhette a jezsuita emblémairodalmat és morálfilozófiát.903 Mindemellett a politika mint 

tudomány iránti élénk érdeklődésére utalhat, hogy Johann Adam Weber Ágoston-rendi 

kanonoknak az összeírás évében megjelent Spiritus principalis című munkáját is 

megszerezte, amely a teológiától és vallásos moralizálástól gyakorlatilag leválasztva, vagyis 

a korban modernebbnek számító szemléletben tárgyalja a politikát.904 A magyarországi 

kortárs főurak közül műveltségével kiemelkedő gróf905 képességeit tekintve az is 

sokatmondó, hogy miután Rottal János császári tanácsos arról értesült 1667 februárjában, 

hogy három históriás könyv is meg fog jelenni Erdélyben – amelyek valamelyikében 

Rottalról is írtak –, őt kérte meg azok beszerzésére.906 Ugyanennek az évnek áprilisában 

Rottal újfent bizonyos magyar és erdélyi históriák beszerzésére kérte az akkor még szatmári 

főkapitány Csákyt,907 aki jelezte, hogy igyekszik beszerezni számára az új könyveket.908 

A Politica philosophiai okoskodás megjelentetésének szándékait illetően már a 

címlapon olvasható sorok is adnak némi támpontot: „Politica philosophiai Okoskodás-

szerint való rendes életnek példája. Mellyet valamely Istenét, vallását, Királlyát és hazáját 

igazán szerető nemes ember, G. C. I. Deákból Magyarrá forditván, és ez mostani 

Udvarisággal tellyes Világh fiainak elméjekhez illettetvén külömbözö indúlatyok és 

tudományok megh jobbitására rendeltetett.”909 A korabeli toposzokat tömörítő ajánlás910 

                                                 
902 MMK, 1992, II, 58–65. 
903 A Hargittay Emil és Monok István által már ismertetett eredményeket Csáky könyvtárjegyzékének elemzése 
kapcsán itt fölöslegesnek tartom megismételni. Mindössze annyit kell jeleznem, hogy utóbbi tévesztésből 
hiányolja egyes emblémáskönyvek szerzőit, hiszen az éppen általa kiadott könyvtárjegyzéken azok 
egyértelműen megtalálhatóak. HARGITTAY, 1992, 61–64. MONOK, 2012, 254–259. 
904Vö. MONOK, 2012, 258. 
905 MONOK, 2012, 259. 
906 Rottal János Csáky Istvánnak. Bécs, 1667. február 17. RCSL, 2017, 85. sz. 
907 Rottal János Csáky Istvánnak. Bécs, 1667. április 3. Bécs. RCSL, 2017, 96. sz. 
908 Csáky a gyulafehérvári országgyűlés alkalmával, vélhetőleg valamelyik szervitora által tervezte 
megszerezni a munkát. Csáky István Rottal Jánosnak. Szatmár, 1667. április 16., Szatmár. RCSL, 2017, 103. 
sz. 
909 RMK I. 1669. Ld. a címlapot. 
910 Miként maga az általános és megfoghatatlan címzetteket megszólító ajánlás, úgy az abban a vallás 
oltalmazására és a haza szeretetére együttesen történő hivatkozás is olyan toposznak tekinthető, amelyre 
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alapján Csáky a Habsburg-dinasztiabeli uralkodóhoz, I. Lipóthoz hű, katolikus főúrként a 

címlapon olvashatónál vélhetőleg szerényebb célkitűzéssel élve a magyarországi nemesség 

figyelmét kívánhatta ráirányítani „indulatai és tudományai megjobbításának” 

szükségességére. Egy az udvari etika és politikai kultúra elsajátításának fontosságát hirdető 

műnek a kiadása, illetve az abban szereplő politikai kifejezések magyar nyelven való 

meghonosítására tett erőfeszítés911 önmagában is gesztusértékűnek tekinthető, és túlmutat a 

Habsburg-hűség és -ellenesség, illetve a felekezeti viták kérdésén. Az önálló magyar királyi 

udvar, ezzel együtt lényegében az önálló magyar királyi tanács is még I. Ferdinánd 

uralkodásának idején szűnt meg, a magyar nemesség pedig elsősorban földrajzi, nyelvi és 

kulturális tényezők miatt nagyrészt távolmaradt a politikai érvényesülés útját biztosító bécsi 

udvartól. Mindez messze ható, súlyos következményekkel járt mind a magyar politikai elit 

tagjainak egyéni karrierlehetőségeire, mind kollektív érdekeiknek érvényesülésére nézve.912 

Ezzel is állhat összefüggésben az udvarral kapcsolatos irodalom iránti igény növekedése a 

17. század első felében. Az 1620–1630-as években Magyarországon már olyan műveket 

fordítottak, amelyekben pozitív udvarkép rajzolódik ki, vagy legalábbis, hasonlóan a 

Politica philosophiai okoskodáshoz, ha szól is az udvari élet negatív oldalairól, az abban 

való részvétel szükségességére helyezi a hangsúlyt.913 

Mindazonáltal a Wesselényi-szervezkedés felszámolásának és az azt követő 

eseményeknek az árnyékában, valamint Csáky pályája alakulásának, 1670-es évekbeli 

politikai szerepének tükrében úgy tűnik, hogy a Politica philosophiai okoskodás kiadásának 

politikai üzenete is lehetett. Felfogásának hagyományos rendi jellegére utal, hogy 1678 

áprilisában Lőcse panasza nyomán I. Lipót kénytelen volt meghagyni neki, a katonasággal 

kapcsolatos terheket ne akarja csak a várossal finanszíroztatni, hanem azokból a vármegyei 

nemességre is juttasson.914 Politikai szerepe az 1670-es évek közepén is szorosan 

összefonódott rekatolizációs tevékenységével. A politikai és vallásügyi bizottságok 

tagjaként igyekezett segíteni a katolikus érdekek érvényesülését, és a Szepesi Kamarával 

                                                 
számos példa található már a 17. század első felének magyarországi irodalmában is. PESTI, 2013, 144–145., 
233–236. 
911 Vö. HARGITTAY, 2001, 129–130. 
912 PÁLFFY, 1999, 339–344. A királyi udvar országhatáron kívül kerülésének kérdéséről bővebben: PÁLFFY, 
2005, 45–59. A főnemesség bécsi integrációjának a lehetősége ennek ellenére megvolt. PÁLFFY, 2002, 307–
331. 
913 Bővebben: JANKOVICS, 1987, 86–103. 
914 Bécs, 1678. április 12. ŠA LE MML IV/103. A városok és a nemesség egymással szembenálló érdekeinek 
bemutatása messze meghaladná egy lábjegyzet kereteit. H. Németh István felhívta rá a figyelmet, hogy bár a 
bécsi udvarnak és a kamarának egyaránt érdeke volt a szabad királyi városok számának növelése, a hatalomnak 
a nagybirtokos nemesség katonai támogatására is szüksége volt, ezért az abszolutisztikus törekvések is csak 
részlegesen, „közép-kelet európai módon” valósultak csak meg. H. NÉMETH, 2002, 131–133. 
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együttműködve szerepet vállalt a protestánsok elleni erőszakos akciókban, köztük a lőcsei 

evangélikus főtemplom 1674. április 13-i elfoglalásában.915 Emellett támogatta a szepességi 

minoriták térnyerését is. Különösen kiemelendő Giovanni Battista Reggiani da San Felice 

lőcsei minorita rendházfőnökkel ápolt kapcsolata, aki a Lőcsén feltehetőleg 1673-ban 

kinyomtatásra került, a protestánsokkal teológiai téren vitatkozó Anticatechetica című művét 

neki ajánlotta.916 

 

VII. 2. A mű lehetséges politikai olvasata 

 

Korábban bemutattam, hogy az 1670-es évek közepén Csáky István rendkívül aktív 

tevékenységet fejtett ki a politikai és vallásügyi bizottságok tagjaként, miközben igyekezett 

védelmezni a vármegyei nemesség érdekeit is, főispáni hivatalából adódó egyéb 

kötelezettségein túl pedig magánjellegű birtokügyei is lekötötték.917 Ennek ellenére is 

szakított időt a latin nyelvű munka magyarra fordítására a rendelkezésére álló szűk 

időkeretek között, ami önmagában is arra utal, hogy fontosnak tartotta a benne olvasható 

gondolatok közvetítését, valamint az udvarhoz való hűségének hangsúlyozását. 

Mindemellett hangsúlyozni kell, hogy a kora újkori fordítások jelentősége többek között 

abban állt, hogy a szöveg egyes kulcsfogalmainak retorikai átírása, a hangsúlyok eltolása, a 

beszédhelyzet finom átalakítása lehetővé tette akár a szöveg eredeti mondanivalójától való 

eltérést is.918 Hargittay Emil szerint ugyan Csáky a korabeli fordítási gyakorlatnak 

megfelelően pontos fordítást igyekezett közreadni,919 amint azonban alább látható lesz, a 

szöveg egyes részei az adott magyarországi politikai történések tükrében feltételezhetően az 

eredetitől eltérő többletjelentéssel bírhattak a magyar nyelvű munka olvasói számára. 

A Politica philosophiai okoskodás középutas koncepciója920 összhangban áll Csáky 

politikai szerepével. Katolikus értelmezésben, mérsékelt hangvételben érvel a központosított 

kormányzat mellett, miközben azonban a királytükrökre jellemző módon nem egy 

                                                 
915 HAIN, 1910–1913, 427. 1671 szeptemberében a Szepesi Kamara kérte Csáky segítségét Bársony számára a 
hunfalvai és káposztafalvai templomok elfoglalásához, 1673 decemberében ugyanakkor éppen a gróf 
biztatására hurcolták el a kamara utasítása nyomán Klesch Dániel evangélikus lelkészt Szepesvárra a 
Wesselényi-szervezkedésben való részvétel ürügyével. Mihalik Béla szerint az akció értelmi szerzője 
valójában a váradi püspök volt. MIHALIK, 2010, 271., 317. BRUCKNER, 1922, 331–332. 
916 GALLA, 2005, 109–110. TÓTH, 2007, 218. 
917 Ld. a VI. 2-es alfejezetben. 
918 A kora újkori magyar fordításokról: VINCZE, 2006, 116–132. 
919 HARGITTAY, 2001, 129. 
920 Papp Klára szintén úgy ítélte meg, hogy a szerző „középutat követni kívánó személyiség”, a műből pedig 
az olvasók akár a mindkét oldaltól való elhatárolódást is kiolvashatták. PAPP, 2011, 66. 
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alkalommal emlékezteti olvasóját az uralkodónak a közjóval, Csáky felfogásában vélhetőleg 

az ország, vagyis a rendek érdekeivel kapcsolatos kötelességére, körbehatárolva mozgásterét 

is. Már rögtön a nyitó fejezet vége egyértelművé teszi, hogy az uralkodónak a közjót kell 

szem előtt tartania,921 míg a szerzőnek az ideális politikai viszonyokról vallott 

elképzelésének a szemléltetésére leginkább a 11. és 12. fejezetek alkalmasak. A 11. 

fejezetben az ókori példák nyomán hajósmesterhez is hasonlított uralkodó, valamint 

alattvalói egymásrautaltságára esik a hangsúly a szintén ókorból származó organikus 

államelmélet segítségével, ahol a fejedelem a fej, míg az egyes társadalmi rendek az egyes 

végtagok szerepét töltik be, az egyik testrész megbetegedése pedig az egész test romlását 

vonhatja maga után.922 A 12. fejezet, amely az arisztotelészi államformatanban is helyet kapó 

berendezkedések közül a „demokráciával” és „arisztokráciával” szemben a monarchia 

mellett tesz hitet, a Párizs városkapuján olvasható feliratot kommentálva teszi nyilvánvalóvá 

a politika és a vallás elválaszthatatlanságát, ezzel közvetve a rekatolizáció létjogosultsága 

mellett is érvelve: „Egy Hit, egy Törvény, egy Király. Jól írták, egy Király, természet 

vezérlésébűl írták.”923 A 14. fejezet egyszerre nevezi az uralkodót Isten helytartójának és az 

ország gondviselő szolgálójának, vagyis a hatalom isteni eredetével az abszolutisztikus 

törekvések elméleti korlátozása a célja.924 Az értelmezést segítették a mű elején olvasható, 

mottószerű citátumok is. Míg az első kettő az adott helyzetben egyértelműen a rekatolizáció 

elvi alátámasztásaként szolgált, a katolizálás szükségességét sugallva a protestáns olvasók 

számára, a második kettő épp úgy felidézhette a kortársakban a rendi szervezkedést, az annak 

felszámolását követő pereket és a hatalom túlkapásait, mint a Habsburg-kormányzattal 

szembeszálló bujdosók 1672-es őszi támadását: 

 

                                                 
921 RMK I. 1169. A 3. 
922 RMK I. 1169. B 7. Az ókori szerzők közül Cicero organikus államfelfogását érdemes kiemelni. HAVAS, 
1992, 67–77. Weber János Janus bifrons című munkája esetében éppen ennek kapcsán talált párhuzamokat a 
Politica philosophiai okoskodásban Bubryák Orsolya. BUBRYÁK, 2003, 236–238. Weber biologikus 
államfelfogásához ld. még: BUBRYÁK, 1995, 338–341. 
923 RMK I. 1169. B 7. 
924 RMK I. 1169. C. Ebben az esetben tehát semmiképpen nem az a helyzet, mint I. Jakab angol király munkája, 
A Szabad Monarchiák Igaz Törvénye esetében, amely éppen a természetjog és a királyság fundamentális 
törvényei mellett a hatalom isteni jogalapja következtében tette elméletileg is lehetetlenné az uralkodói hatalom 
elleni lázadást. Ld. KISS–RADÓ–SASHALMI, 2006, 39–71. A Politica philosophiai okoskodás alapkoncepciója 
Csáky és nemesi kortársai olvasatához képest nyilvánvalóan abból a jezsuita felfogásból fakad, amely Pázmány 
Péter Öt szép levél című munkájában is tetten érhető Husz János megégetésének példája kapcsán. Pázmány 
egyértelműsíti, hogy egyházi kérdésekben a zsinat a császár fölött állt, éppen ezért a katolikusok nem szegtek 
esküt, mikor figyelmen kívül hagyták a számára kiadott császári menlevelet. Hangsúlyai által azonban a 
szövegrész a világi hatalomnak a katolikus egyház általi korlátozhatóságára irányítja rá a figyelmet. PÁZMÁNY, 
1984, 75–81. 
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„Minden Respublicában, vagy Országban első a Religio, és Istenes dolgokat illető 

szorgalmatosságh. 

A’ meg bántódot Religio, a’ Politiát meg bántya. Lipsius. 

Magános dolgok, a’ közönséges jónak ártalmára vóltak, lésznek is mindenkor. Kinek, 

kinek magános haszna, legh nagyob mérge a’ közönséges jónak. Tacitus, Livius. 

A’ Respublikáknak nagyob mirigye nintsen, kiben az jók a’ gonoszoktul megh nem 

külömböztetnek.” 925 

 

Ezt az olvasatot még tovább erősíthette az 1. fejezet, amely a véres római polgárháborúk 

példáján keresztül próbálta bemutatni, hova vezet az, ha a közjó helyett a „magános vagy 

rész szerint való jó” kerül előtérbe.926 

Középutassága ellenére hangsúlyozandó, hogy Csáky István a Habsburg-dinasztia 

szilárd felső-magyarországi támaszának számított. A bujdosó magyarság számára a 

behódoláson túl nem látott más lehetőséget. Miként egyik Rottal Jánosnak szóló levelében 

is kifejezte reményét, a bujdosó magyarság, ha nem akar veszni, „eszére tér”.927 A szintén 

Rottalnak írt, még 1671 júniusában kelt levelében olvasható sorok pedig egyértelművé 

teszik, hogy Erdély szerepéről is lesújtó véleménnyel volt: „Erdély Magyarországot eleitűl 

fogvást többször vesztegette, mint segítette nagyságod jobban tudja.”928 A két szembenálló 

fél közötti kiegyezést azonban birtokainak védelme mellett az ország, különösen Felső-

Magyarország iránt érzett felelősség, ezzel összefüggésben pedig a törököknek való 

behódolás elkerülése érdekében fontosnak tartotta, és ezért is vállalhatta fel a 

közvetítőszerepet. Ugyanezek a félelmek és a kompromisszum szükségességének gondolata 

érhetőek tetten két aulikus, a bécsi udvar politikájával szemben azonban óvatos kritikát 

megfogalmazó személy, Hartyáni András és a bujdosók elleni katonai akciókban résztvevő 

Barkóczy István 1672 őszén kelt, Szelepcsényi György esztergomi érsekhez írt leveleiben 

is.929 További kutatások lennének szükségesek ugyanakkor annak megállapításához, hogy a 

Habsburgok hűségén maradt felső-magyarországi nemességnek a körében mennyire lehettek 

általánosak az ilyen vélekedések. 

                                                 
925 RMK I. 1169. A 1. 
926 RMK I. 1169. A 2. 
927 Csáky István Rottal Jánosnak. Szepes, 1674. augusztus 4. RCSL, 2017, 290. sz. 
928 Csáky István Rottal Jánosnak. Szepes, 1671. június 11. RCSL, 2017, 283. sz. 
929 Hartyáni András Szelepcsényi Györgynek. Kassa, 1672. szeptember 23. és Barkóczy István Szelepcsényi 
Györgynek. Tállya, 1672. szeptember 28. Sorrendben: ÖStA HHStA UA Spec. Kt. 180. Konv. D. Nr. 2. fol. 
5–8. és Nr. 4. fol. 11–14. (mindkét levél latin nyelvű fordításával együtt). 
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 Csáky talán ismerte az ellenoldal propagandisztikus írásait is, egy 1674 októberében 

kelt levele alapján legalábbis annyi bizonyos, hogy tudomása volt az először 1671-ben és 

1672-ben megjelent, majd 1673-ban folytatással kiegészített Austriaca Austeritas című 

Habsburg-ellenes röplap egyes példányairól.930 Arra vonatkozóan eddig nem kerültek elő 

források, hogy mennyiben ismerte a röpirat tartalmát. Csak feltételezni lehet, hogy a hasonló 

jellegű írások miatt is tarthatta fontosnak egy alapvetően Habsburg-hű, katolikus munka 

megjelentetését, amely egyúttal egyszerre fejezte ki a felső-magyarországi köznemesség 

körében népszerű nemesi köztársaság eszméjének és a Habsburgok által kiépíteni próbált – 

a propaganda szintjén is képviselt931 –, gyakorlatilag korlátlan abszolutizmusnak az 

elvetését, egyfajta kompromisszumos megoldást tartva ideálisnak. További mélyreható 

vizsgálatok lennének szükségesek mindazonáltal annak megítéléséhez, vajon mennyiben 

ismerte Csáky a Habsburg-propagandát szolgáló munkákat, amelyek nyilvánvalóan 

ellenkeztek rendi felfogásával. 

 Felmerül a kérdés, hogyan gondolhatta megvalósíthatónak a rendek és a bécsi udvar 

közötti megegyezést? Mindez ugyanis a fordításból természetesen nem derül ki, így talán 

érdemes lehet szintén dinasztia-hű magyarországi kortársainak elgondolásaiból kiindulni. 

Közülük az egyik Kéry János, aki 1672-ben megjelent Martis Turcici ferocia című 

munkájában szükségesnek látta a Habsburgok örökös uralmának elfogadását.932 

Ugyanebben az évben keletkezett emlékiratában Szelepcsényi György esztergomi érsek 

régebbi előzmények után vetette fel a királyválasztás és az Aranybulla ellenállási 

záradékának eltörlését,933 éppen 1674-ben pedig a későbbi nádor, ekkor bányavidéki- és 

dunáninneni főkapitányi tisztséget viselő Esterházy Pál fejtegette emlékiratában az örökös 

                                                 
930 Csáky István Rottal Jánosnak. Szepesvár, 1674. október 13. RCSL, 2017, 293. sz. Míg a szerzői álnévvel 
ellátott Austriaca Austeritas 1671-es és 1672-es példányait Kolozsváron nyomtatták, az 1673-as példányok 
szerzői álnévvel jelentek meg. A sokáig Bethlen Miklósnak tulajdonított röplap szerzőjeként Jankovics József 
Pósaházi Jánost azonosította be. JANKOVICS, 1978, 356–359. A röplapot egy kolozsvári könyvkötő árulta a 
nagybányai vásáron, a hatásától tartó udvar pedig a példányokat szerette volna lefoglalni. Angyal Dávid szerint 
Teleki Mihály vállalta magára a kinyomtatását. ANGYAL, 1888, I, 63. 
931 Nemzetközi téren a propaganda és a reprezentáció szempontjából komoly kihívást jelentett például a magyar 
nemesség számára Gualdo Galeazzo Priorato életrajza I. Lipótról, amelynek első két kötete 1670-ben, a 
harmadik éppen 1674-ben jelent meg. A munka többek között az 1663–1664-es törökellenes háború 
eseményeit, köztük a sérelmezett 1664-es vasvári békekötést is a bécsi udvar magyarázata szerint mutatta be. 
G. ETÉNYI, 2009b, 178. Jó példa még az az 1674-es, Bartholomäus Kilian által metszett olmützi tézislap, amely 
Johann Gaspar Ampringen guberniumi elnök 1673-as beiktatására utalt. Ezen Ampringen a császári 
propaganda különféle attribútumaival, páncélban, egy sas és egy oroszlán által húzott győzelmi kocsiban ülve 
került megjelenítésre. A háttérben a felső-magyarországi kulcsváros, a császári csapatok által megszállt Eperjes 
volt látható, míg a kép jobboldalán egy magyar címeres homlokzatú kapu alatt magyar viseletben lévő férfiak 
menete készült fogadni a kormányzót. A tézislap részletes elemzése: APPUHN-RADTKE, 1988, 148–151. 
932 BORIÁN, 2006, 593–600. 
933 Még nyitrai püspökként az 1655-ös pozsonyi országgyűlés alatt egy külön megbeszélésen éppen ő 
hozakodott elő az ötlettel, hogy Lipótot választás nélkül kellene megkoronázni. KÁRMÁN, 2011, 283. 
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és abszolút királyság előnyeit. R. Várkonyi Ágnes szerint Szelepcsényi és Esterházy 

elképzelése lényegében egy olyan formája volt az abszolutista kormányzásnak, amely a 

Habsburg-dinasztia és a rendek kompromisszumán alapult.934 Tekintetbe véve, hogy Csáky 

már a felső-magyarországi főgenerálisi tisztséget is Esterházy támogatásával nyerte el 1681 

decemberének végén,935 majd pedig a szabad királyválasztás jogát és az ellenállási záradékot 

eltörlő 1687-es pozsonyi országgyűlésen éppen őt nevezte ki az uralkodó országbíróvá, adja 

magát a forrásokkal még alátámasztandó feltételezés, hogy talán már az 1670-es évek első 

felében is tagja lehetett egy ilyen nézeteket valló körnek, vagy legalábbis ismerhette 

gondolataikat, elképzeléseiket. Különösen Esterházyval való kapcsolata emelendő ki, hiszen 

Csáky 1672. október 28-án született Imre nevű fiának ő volt a keresztapja,936 ismeretségük 

tehát legkésőbb már ekkorra visszanyúlik. 

 Ennek a politikai koncepciónak képezte szerves részét a rekatolizáció támogatása, 

amely a korabeli katolikus főnemesi felfogás szerint előfeltétele volt annak, hogy a 

Habsburgok vezetésével a törököket sikerüljön kiűzni a Magyar Királyság területéről, 

mindez pedig a művészet, reprezentáció eszközeivel is megjelenítésre került.937 A 

rekatolizációval és a bécsi udvar központosító szándékaival szemben azonban komoly 

szellemi kihívást jelentett a felső-magyarországi városok művelt értelmisége is, amelynek 

tagjai felsőfokú tanulmányaikat többségében külföldi protestáns iskolákban végezték. Az új 

típusú politikai olvasmányokon keresztül a legújabb szellemi áramlatokat és elméleteket is 

megismerték, emellett pedig kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel is rendelkeztek.938 A 

városok közül kiemelkedett az antikatolicizmus központjának számító Eperjes, amely annak 

ellenére nyitotta meg a kassai jezsuita akadémia szellemi ellenpontját képező kollégium 

kapuit 1666. november 18-án, hogy I. Lipót korábban elrendelte az építkezés leállítását.939 

Politikailag veszélyesnek számítottak az olyan, a bécsi udvari körök szándékaival ellentétes 

elképzelések is, mint amilyen az eperjesi polgárság és a bécsi kormányzat 

                                                 
934 R. VÁRKONYI, 1978, 235. Benczédi László Szelepcsényi György példáját bemutatva már pár évvel korábban 
is hasonló következtetésre jutott. BENCZÉDI, 1975b, 500. 
935 IVÁNYI, 1991, 35. 
936 CSÁKY OKLEVÉLTÁR, II, 615. 
937 Esterházy Miklós 1675-ös, I. Lipótnak ajánlott tézislapja igen jó példa erre. Ezen az uralkodó talpig 
fegyverben, Aeneasként jelenik meg. A tézislapot elemezve Galavics Géza mutatta be, hogy az törökök elleni 
harcot is hirdeti. GALAVICS, 2004, 68. A tézislapot és elemzését ld. még: UTAK ÉS TALÁLKOZÁSOK, 1993, 215–
216. (Katalógus) Párhuzamként érdemes Esterházy Pál nádor mecenatúrájára utalni, amelyben hangsúlyos 
szerepet kapott törökellenes harc gondolata. GALAVICS, 1988, 138–141. 
938 G. ETÉNYI, 2009a, 237–241. 
939 KÓNYA, 2005, 357–366. Az 1670 óta német csapatok által megszállt Kassán már 1649-et követően erős 
katolikus központ épült ki, amelyben központi szerepet játszott a Kisdy Benedek egri püspök által felállított, 
ténylegesen 1660 óta működő jezsuita akadémia. MIHALIK, 2013, 21. MÉSZÁROS,1981, 308–309. 
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kompromisszumán alapuló, mérsékelt abszolutizmust felvázoló Weber János eperjesi 

főbíróé és patikusé is volt.940 Már Bársony György váradi püspök 1671-ben, Kassán 

megjelent munkája, a protestánsok jogelvesztését hangoztató és erőszakos áttérésüket 

Istennek tetsző cselekedetként hirdető Veritas Toti Mundo Declarata is közvetve a 

protestáns értelmiség ellen indított szellemi támadás egyik termékének tekinthető.941 A 

Politica philosophiai okoskodás ebbe a szellemi küzdelembe politikai oldalról kapcsolódott 

be, amely azonban a korban elválaszthatatlan volt a felekezeti kérdésektől. 

 Mindemellett a katolikus udvari etikát közvetítő Politica philosophiai okoskodás 

mint elmélkedésre alkalmas mű cél-, illetve befogadó közönségét kontrollforrások híján 

nehéz behatárolni, ezen a téren talán majd az újabb irodalomtörténeti és levéltári kutatások 

hozhatnak új eredményeket. Feltételezhető, hogy a művet a nemesi ellenzék is forgatta, erre 

utal legalábbis, hogy a török Portát a bujdosók követeként több alkalommal is felkereső 

Szepesi Pál lemásolta egy részét.942 A mindazonáltal munka jellegénél fogva mind a felső-

magyarországi, részben protestáns vármegyei nemesség, mind az alapvetően dinasztia-

hűnek tekinthető katolikus főnemesség elgondolkodtatására alkalmas lehetett egy olyan 

történelmi pillanatban, mikor mindkettőnek a tagjai politikai válaszút elé érkeztek. 

 

VIII. Újra katonai szerepkörben (1682–1687) 

VIII. 1. Felső-magyarországi főgenerálisként 1682–1685 között 

 

Csáky Istvánt 1681. december 28-án nevezte ki I. Lipót felső-magyarországi főgenerálissá, 

az erről szóló okiratot utasításával is ellátták.  A ma a Csáky család központi levéltárában 

őrzött, eredeti dokumentum természetesen a korban szokásosnak tekinthető pontokat 

tartalmazza. Miként még szatmári főkapitányként, ez esetben is ügyelnie kellett a magyar 

várkatonaság és a német katonák közötti jó kapcsolatra, útmutatást kapott például a nemesi 

felkelést, a vezetése alá katonaságot, a portyázást, a pasák és bégek kiszolgáltatását illetően. 

Az egyik lényeges pont a főgenerális Szepesi Kamarával való együttműködéséről 

rendelkezett. Az utasításból fény derül arra is, hogy fizetése havonta 500 magyar forint volt, 

                                                 
940 Vö. HARGITTAY, 2001, 82–90. 
941 Bársony György Veritasáról bővebben: ESZE, 1971, 667–693. Érdemes megyjegyezni, hogy Csáky 1664. 
április 26-án született lányát, Annát, valamint az 1673. október 3-án világra jövő Klárát és Györgyöt is Bársony 
keresztelte meg. CSÁKY OKLEVÉLTÁR, II, 613., 615. 
942 NAGY, 2001, 222. Minthogy Szepesi kéziratában a Politica philosophiai okoskodásnál az 1675-ös 
megjelenési időpont olvasható, Hargittay Emil feltételezte, hogy amennyiben nem másolási hiba történt, 
létezhetett a munkának egy 1675-ös lőcsei kiadása is. HARGITTAY, 2004, 58. 
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amiből 50-50 jól felszerelt lovast és gyalogost volt köteles eltartania, ezenfelül táborba 

szállása esetén további 1250 rajnai forintot kellett folyosítani számára.943 

A nagyrészt általánosságokat tartalmazó utasítás a gyakorlatban még a korábbi 

időszakokhoz képest is csekélyebb jelentőséggel bírt, 1683-ig ugyanis Csáky Istvánnak nem 

volt lehetősége betölteni tisztét Thököly Imre uralma miatt, majd a döntő fordulatot jelentő 

kahlenbergi győzelem után elkövetkező időszakban, a magyarországi törökellenes 

felszabadító háború idején is mindvégig a császári parancsnokok alárendeltségében kellett 

működnie. Bár 1682 márciusában Esterházy Pál nádor javasolta, hogy a német 

parancsnokokat hívják vissza, mivel az országrész katonai igazgatása a felső-magyarországi 

főgenerális feladata, kívánságát – mondhatni természetesen – elutasították.944 1682-től a 

felső-magyarországi hadügyeket ténylegesen Antonio Carafa, majd Octavio Nigrelli 

irányította,945 rajtuk kívül pedig 1682 augusztusától Aeneas Caprarával is kölcsönösen 

együtt kellett működnie Csákynak az Udvari Haditanács rendelkezése értelmében, ami a 

valóságban a Caprarától való függést jelentette.946 A háborús állapotok miatt az eredetileg 

1682 elejére tervezett beiktatására is csak 1686 végén került sor, aminek elvégzésével 

Fenessy György egri püspököt és Carafát bízták meg.947 Mindemellett a végvidéken 

„természetesnek” tekinthető módon főgenerálisi zsoldjának folyósítása is akadozott, emiatt 

például 1685 szeptemberében havi 1500 rajnai forint kifizetését rendelték el számára.948 

Mint egykor szatmári főkapitányként, ezúttal is tett rá javaslatot, hogy elmaradt zsoldját 

kincstári birtokokkal egyenlítsék ki.949 

Csáky István már kinevezésekor is szembesülhetett a nehézségekkel, 1681 

decemberében ugyanis főgenerálisi minőségében ő is jelen volt a bécsi udvari tisztségviselők 

                                                 
943 MNL OL P 71 64. cs. Fasc. 174. Nr. 25. 
944 IVÁNYI, 1991, 101. 
945 PÁLFFY, 1997, 274. Oross András az időhatárok pontos megjelölésével sorolja fel az 1685–1703 között 
Felső-Magyarországon parancsnoki jogkörrel felruházott tiszteket. Kimutatása szerint 1685–1688 között 
Aeneas Caprara és Antonio Carafa irányította a hadügyeket. OROSS, 2013, 90. Felső-Magyarországon már 
1671-től kezdve a császári főparancsnokok gyakorolták ténylegesen a főkapitányi jogkört, ami a 
Habsburgoknak a magyar végvári katonaság korszerűsítésére és átszervezésére kísérletével is összefüggésben 
állt. Ennek célja az lett volna, hogy a végváriakat beillesszék az állandó hadseregbe. CZIGÁNY, 2004, 148. 
946 Az Udvari Haditanács Csáky Istvánnak. Bécs, 1682. augusztus 24. MNL OL 69. cs. Fasc. 189. Nr. 5. 
947 Bécs, 1686. november 28. MNL OL P 71 69. cs. Fasc. 188. Nr. 108. Az Udvari Haditanács korábban 1682. 
február 16-án közölte a Magyar Kancelláriával, hogy Csáky beiktatására az egri püspököt és a Szepesi Kamara 
első tanácsosát, távollétükben egy püspököt és egy másik tanácsost kell rendelni. Az Udvari Haditanács 
képviseletében Karl Serényi gróf vett volna részt a ceremónián. LUDIKOVÁ–MIKÓ–PÁLFFY, 2007, 340. 
948 Az irathoz mellékelték Csáky két supplicatióját, amelyekben 2000–3000, illetve 3000–4000 forintért 
folyamodott, az Udvari Haditanácsnak az e tárgyban írt levelét, valamint a főgenerálisi fizetésről szóló iratot, 
amely a korábban már említett összegeket és kondíciókat tartalmazza. ÖStA AVA FHKA HFU Kt. 700. 1685. 
szeptember 7. [régi r. Nr. 304.] fol. 28–37. 
949 Ld. például: ÖStA AVA FHKA HFU Kt. 729. 1687. július 21. [régi r. Nr. 315.] fol. 446–448. 
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és a magyar mágnások részvételével, Sopronban lezajlott hadikonferencián.950 1682 

januárjának utolsó napjaiban a bécsi udvarban tartózkodott a magyar végvári szervezettel 

kapcsolatos viták miatt, ami feleségének, Melith Klárának szóló, a politikai és katonai 

helyzetről beszámoló leveléből derül ki: „Csaknem szüntelen sürgetésink és 

szemtelenkedésink után már egyszer az magyar végházak dolga útban kezdett igazodni”. 

Barkóczy Ferenc felső-magyarországi vicegenerálissága951 kapcsán kiemelte, hogy 

valószínűleg nem Kassán fog lakni, mivel ott Karl Strassoldo a parancsnok, neki magának 

pedig a név szerint meg nem nevezett herceghez – talán Johann Maximilian von Lamberg 

főudvarmesterhez952 vagy a későbbi fővezérhez, Lotharingiai Károlyhoz – közelebb, és 

Esterházy Pál nádor mellett kell maradnia mindaddig, amíg „több végbeli tisztek és mezei 

hadak is kévánatos rendben nem lesznek.” A politikai helyzetet illetőleg ekkor némiképp 

még bizakodó volt. Úgy látta, hogy az erdélyiek munkálkodása sem a bécsi udvarnak és a 

dinasztiahű magyaroknak, sem az ekkor valójában kettős játékot űző Thököly Imrének nem 

fog ártani, ezzel kapcsolatban azt is megjegyezve, „csak az magyar nemzet szeresse királyát 

s törvényét, úgy lehet Erdélynek is haszna benne.953 Ha utóbbiban esetleg komolyan is 

reménykedett, a hamarosan bekövetkezett események bizonyosan kiábrándították. 

1682. március 10-én Esterházy Pár nádor azt javasolta, hogy Csáky István a 

szükséges intézkedések megétetele érdekében vizsgálja felül a végeket,954 utóbbi tehát 

minden bizonnyal ezzel összefüggésben fogalmazott meg véleményt májusban a felső-

magyarországi végvidéki és kerületi főkapitányság tisztségeit illetően,955 ennek azonban 

gyakorlati jelentősége bizonyosan nem volt. Thököly Imre ugyanis június 24-én felmondta 

a fegyverszünetet, majd a Porta támogatásával a háta mögött július-augusztus folyamán 

elfoglalta Kassát, és megalakította a Felső-magyarországi Fejedelemséget, a maga 

                                                 
950 PÁLFFY, 2004, 62–63. 
951 Iványi Emma szerint Esterházy Pál márciusban javasolta Barkóczyt Csáky mellé. Maga Csáky a „megadták” 
szót használta levelében, ami az „odaítélték” jelentéssel bírhatott. Vö. IVÁNYI, 1991, 101. 
952 Johann Maximilian von Lamberg 1675. június 29-én lett főudvarmester a korábban ezt a tisztséget viselő, 
az udvarból száműzött Wenzel Eusebius von Lobkowitz utódjaként. 1682. december 12-én halt meg Bécsben. 
SIENELL, 2001, 105. 
953 Csáky István Melith Klárának. Bécs, 1682. január 27. MNL OL P 71 114. cs. Fasc. 262. III. pag. 139–141.  
Nem egészen világos, hogy Csákynak az erdélyiek munkálkodására vonatkozó megjegyzése mire utal. A Porta 
1681 decemberére eldönötte, hogy a következő év tavaszán hadjáratot vezet, 1682 januárjának elején azonban 
Erdélyben azon munkálkodtak, hogy a Portán kieszközöljék a Fejedelemség hadjárat alóli mentesülését. 
TRÓCSÁNYI, 1972, 268–269. Thököly a Habsburg-kuruc fegyverszüneti egyezmény aláírásával egyidőben 
indította el a Portára megbízottait, Géczi Istvánt, Radics Istvánt és Tunyogi Sámuelt, akiket 1682. január 9-én 
fogadtak a Portán. A küldöttek előadták Thökölynek az Apafitól és Teleki Mihálytól való függetlenségére 
vonatkozó kívánságát, valamint a magyarországi fejedelemség iránti igényét. Az előterjesztést a nagyvezír 
kedvezően fogadta, és támogatta Thököly törekvéseit. VARGA, 2007, 21. 
954 Iványi, 1991, 101. 
955 Az Udvari Haditanács protokollumának bejegyzéséből konkrétumok sajnos nem derülnek ki. ÖStA KA 
HKR Prot. Exp. 1682 május, Bd. 364. fol. 228v. 
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fennhatósága alá rendelve a Szepesi Kamarát. Bár 1682 augusztusában felmerült, hogy 

Csáky rendbe szedi a végeket, és ennek előzmodítása érdekében az Udvari Haditanács 

átiratot intézett az Udvari Kamarához, hogy bocsássa rendelkezésére a toborzáshoz 

szükséges pénzt,956 ez az elképzelés azonban az adott katonai helyzetben minden realitást 

nélkülözött. 

Csáky a vármegyei nemességgel szemben kezdetben megértést tanúsított. Néhány 

nappal azt követően, hogy Thököly felmondta a fegyverszünetet, Bécsből közbenjárásáról 

biztosította a nehéz helyzetben lévő Szepes vármegyét, jelezve azt is, megpróbálja I. 

Lipótnak szóló levelüket személyesen átadni és a „feljebb való helyeken” a vármegye „méltó 

mentségét repraesentálni.”957 Érdekes információ derül ki ugyanakkor Széchényi György 

kalocsai érsek, egyúttal győri püspöki adminisztrátor 1682. szeptember 9-én kelt, Batthyány 

Kristófnak szóló leveléből. Csáky szeptember 8-án, Szombathelyen Széchényinél 

vendégeskedett, aki kifagatta őt, minthogy „tudós mindenekben”. Az érseknek arra a 

kérdésére, hogy Kassa feladása és a Citadella bevétele vajon nem szántszándékkal történt-e 

– természetesen hangsúlyozva, hogy nem Lipótra céloz –, a felső-magyarországi főgenerális 

azt felelte, hogy hozzá hasonló szavakkal az uralkodótól ezt őmaga is megkérdezte, aki 

azonban tagadó választ adott. Csáky mindemellett annak a reményének is hangot adott, hogy 

Caprara generális a kurucok által elfoglalt Füleket mint „latrok barlangját” Ónodhoz 

hasonlóan „elrontatja”.958 

Eldönthetetlen, hogy az audienciára valóban sor került-e ilyen formában, vagy csak 

Széchényit akarta nyugtatni Csáky. Felső-Magyarország Thököly kezére kerülése 

mindazonáltal az udvari arisztokrácia köreiben is találgatásokra és gyanúra adott okott, 

mivel köztudott volt, hogy az Udvari Haditanács elnöke, Badeni Hermann mellett az Udvari 

Kamara elnöke, Christoph Abele is a keleti béke fenntartásában érdekelt spanyol párt kezére 

játszott.959 Akármi is legyen az igazság, annyi valóságmagva bizonyosan volt a Széchényi 

levelében olvasható jelenetnek, hogy Csáky a jelek szerint Esterházy Pál nádorral az udvar 

és Thököly közötti fegyverszünet megkötésének megakadályozásán fáradozott, tehát az 

                                                 
956 ÖStA KA HKR Prot. Reg. 1682. augusztus 19. Bd. 365. fol. 426r–v. 
957 Csáky István Szepes vármegyének. Bécs, 1682. július 2. ŠA LE SŽ, KP KS, Kr. 121., 1682, Nr. 28. 
958 Szécéenyi György Batthyány Kristófnak. Szombathely, 1682. szeptember 9. OSZK Kézirattára, Thaly-
gyűjtemény, Fol. Hung. 1389/1. a, fol. 46. A levelet Benczédi László is ismerte és hivatkozott is rá: BENCZÉDI, 
1980, 178. (112. lj.) Fülek lerombolását végül maga Ibrahim pasa rendelte el. Erről és a Koháry István által 
védett Füleknek a bevételéről: VARGA, 2007, 30–33. 
959 BENCZÉDI, 1980, 177–178. (112. lj.) A spanyol párt ebbéli szándékára és befolyására hívta fel a figyelmet 
Varga J. János is: VARGA, 2007, 38. Christoph Abele Georg Ludwig von Sinzendorfnak kamaraelnök bukását 
követően 1680-ban az Udvari Kamara adminisztrátora, 1681–től elnöke volt, ugyanebben az évben titkos 
tanácsos lett. Kamaraelnöki tisztségét azonban a hivatalviselése kapcsán ellene intézett támadások miatt csak 
1683-ig tartotta meg. KÖRBL, 2009, 361. 
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elveszett területek időleges átengedésével sem értett egyet.960 A kalocsai érsektől előbb 

Szakonyra indult, szeptember 10-én már onnan írta meg a „némely megátalkodott emberek” 

rendreutasítását szorgalmazó levelét Esterházy Pál nádornak, amelyben egyúttal 

mentegetőzött amiatt, hogy nem tud betérni hozzá.961 Október 18-án, délután három óra 

tájban Pozsonyon keresztül ismét Bécsbe érkezett, majd a következő nap levelet írt 

Esterházynak. Csáky amellett, hogy hírt adott a Thököly által még október 12-én útnak 

indított kuruc követ, Szirmay István következő napi audienciájával kapcsolatos 

értesüléséről, beszámolt a 10-12 fős kísérettel az udvarba érkező moszkvai követnek az új 

cár megválasztásáról tett bejelentéséről is. Csáky úgy látta, hogy a fegyverszünetben sokan 

bíznak, annak célszerűségét illetően azonban őmaga kétségeinek adott hangot a 

bányavárosok kuruc kézre kerülése miatt.962 

November 19-én végül az udvar nyolchónapos megállapodást kötött Thökölyvel, „de 

facto” elismerve a felső-magyarországi területvesztést, míg Thököly vállalta, hogy nem viszi 

át csapatait a Garamon túlra, valamint átadja a bányavárosokat. Lipót emellett elfogadta 

Thököly békeközvetítési ajánlatát Bécs és Isztambul között. Csáky István szempontjából 

külön kiemelendő, hogy a szerződés értelmében továbbra is királyi őrség maradt a 

Szatmártól a bányavárosokig húzódó kuruc terület néhány erősségében, köztük a Csákyak 

központjában, Szepesvárban, valamint a felső-magyarországi főgenerálisként hivatalosan 

joghatósága alá tartozó Szatmár, Putnok és Szendrő várában, és Thököly ezeknek ellátását 

is lehetővé tette. A nádor informátorai közül volt olyan, aki elemzésében a megállapodás 

elhibázott voltára mutatott rá, és sejthető, hogy Csáky sem volt meggyőződve a „kuruc 

királlyal” megkötött fegyverszünet helyességéről.963 

A Kara Musztafa által ostrom alá vett Bécs felmentésétől a törökellenes háború 

megindításának alapfeltételéül szolgáló Szent Ligának a megalakulásáig tartó politikai, 

diplomáciai és hadieseményeknek a bemutatásától eltekintek, ezeket a szakirodalom 

korábban már bőségesen tárgyalta.964 Ehelyütt csak azokra a körülményekre hívom fel a 

figyelmet, amelyek Csáky lehetőségeit is alapvetően meghatározták. 

                                                 
960 Esterházynak a fegyverszünet megakadályozásával kapcsolatos szándékáról: IVÁNYI, 1991, 112–113. 
961 Csáky István Esterházy Pálnak. Szakony, 1682. szeptember 10. MNL OL P 125 18. k. Nr. 1585. 
962 Csáky István Esterházy Pálnak. Bécs, 1682. október 19. MNL OL P 125 18. k. Nr. 1586. Szirmay útnak 
indításáról és a bányavárosok bevételéről: VARGA, 2007, 34. 
963 A megállapodásról és értékeléséről: VARGA, 2007, 35–36. Thökölynek a fegyverszünetet követő politikai, 
diplomáciai tevékenységéről: Uo., 36–39. 
964 A teljesség igény nélkül utalok néhány munkára. A kahlenbergi csatáról igen alapos áttekintést nyújt: 
VARGA, 2007, 137–152. Thökölynek a Bécs ellen vezetett hadjárat előkészítésében játszott szerepéről: 
ANGYAL, 1889, II, 20–25. BENCZÉDI, 1980, 129. VARGA, 2007, 155–156. 
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Az 1683. évi, Bécs ellen irányuló török hadjárat idején a magyar társadalom nagyobb 

része már csak kénytelenségből, félelemtől motiváltan is behódolt a Portával szövetségre 

lépő Thökölyi Imrének, és a kisebbséget alkották azok a királyhű főurak és köznemesek, 

köztük, Esterházy Pál nádor, Csáky István felső-magyarországi főgenerális, Gombos Imre 

putnoki kapitány, Kéry Ferenc ezredes, Lipthay András és Pálffy Károly János tábornok, 

akik jószágaikat veszni hagyva távoztak az országból. Többen azok közül, akik megtehették, 

visszahúzódtak a birtokaikra és passzívan várták a fejleményeket. Koháry István a rabságot 

is vállalva utasította el a Thökölyvel való együttműködést.965 A magyarok közül néhányan, 

mint például Esterházy Pál, Kéry Ferenc és Pálffy Károly János, Bécs felmentésében is részt 

vettek.966 Annak lehetséges okaira, hogy Csáky az adott történelmi pillanatban mindent 

hátrahagyva miért választotta inkább az elvonulást, később térek ki.967 

Wilhelm Draheim szepesi kamarai prefektus még 1683. január 3-án, Kassán kelt 

levelében számolt be Thökölynek Csáky Lengyelországba szökéséről.968 Ennek 

körülményei nem ismertek, annyi azonban bizonyos, hogy a meglévő adatok alapján az 

1682. év nagyobb részében Bécsben és környékén tartózkodó969 gróf december 15-én még 

Szepesről küldte meg válaszát Pottornyai Boldizsár szepesi kamarai pénztároson keresztül a 

vármegye követei, Görgey János és Máriássy Sándor által tett propozíciókra.970 Néhány nap 

múlva, december 24-én az Erdődyek birtokáról, Monyorókerékről – egyes híresztelések 

szerint betegen feküdve – írt Bécsbe a címzésben patrónusaként említett Ferdinand 

Bonaventura von Harrach főlovászmesternek udvariassági levelet.971 

A rendelkezésre álló adatok alapján meglehetősen nehéz képet alkotni arról, hogy a 

szűkebb hazáját elhagyni kényszerülő, parancsnoki jogkörét helyben gyakorolni képtelen 

Csáky egész pontosan milyen tevékenységet fejtett ki 1683 első felében. Tavasszal a nádor 

és 1300 katonája, a Koháry-ezred, a két Batthyány, Draskovich Miklós, Erdődy Miklós, 

                                                 
965 VARGA, 2007, 132. 
966 A kahlenbergi győzelem napján, szeptember 12-én a Dunához közelebbi hadoszlopban haladt Esterházy Pál 
mintegy 1000 főnyi kontingense és Kéry Ferenc horvát ezrede. Pálffy Károly János a német vértesezredet 
vezette a kahlenbergi csatában. VARGA, 2007, 145–146. 
967 Ld. a VIII. 3-as alfejezetben. 
968 VARGA, 2007, 132. (286. lj.) 
969 Ld. a függelék 3. mellékletét. 
970 Csáky István Szepes vármegyének. Szepes, 1682. december 15. ŠA LE SŽ, KP KS, Kr. 121., 1682, Nr. 49. 
971 Csáky István Ferdinand Bonaventura von Harrachnak. Monyorókerék, 1682. december 24. ÖStA AVA FA 
Harrach Kt. 227. Csáky korábban már írt Harrachnak udvariassági levelet, ami korábbi ismeretségükre utal: 
Szepes, 1677. december 22. ÖStA AVA FA Harrach Kt. 227. Ferdinand Bonaventura von Harrach, miután 
visszatért madridi diplomáciai küldetéséből, 1677. november 22-én tette le főlovászmesteri esküjét. Ferdinand 
von Dietrichstein halála után, 1699. február 16-án főudvarmester lett. SIENELL, 2001, 191–192. Csáky 
betegsége mellett Kassára való bemenetele, valamint Barkóczy Ferenc halálának a híre is elterjedt. Ld. Szegedy 
Pál Károlyi Lászlónak. Kassa, 1683. január 23. KCsO, 1887, IV, 533. 
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Pálffy János Antal és Zichy Pál csapatai, valamint a győri őrség egy része mellett Csáky 

kontingense is jelen volt a bécsi Burgplatzon, ahol az alakulatok egy részét I. Lipót 

személyesen mustrálta meg Miksa Emánuel, Badeni Hermann, a hadsereg-főparancsnoknak 

újonnan kinevezett Lotharingiai Károly és más udvari előkelőségek jelenlétében.972 Május 

második felében a gróf bizonyosan Monyorókeréken, Csáky Krisztina és annak a néhai 

Erdődy Sándorral († 1681) megkötött házasságából származó gyermekei973 társaságában 

tartózkodott, május 17-én és 22-én ugyanis onnan írta meg válaszleveleit Erdődy Miklós 

horvát-szlavón bánnak. Az első levélből kiderül, hogy Erdődy leveleit Csáky a kézhez vételt 

követően gyorspostával küldte Draskovich Miklós országbírónak – Csáky Krisztina második 

férjének974 –, aki az egyik Batthyányval, vélhetőleg a betegeskedő Batthyány Kristóf 

dunántúli főkapitányi tisztét áprilisban az Udvari Haditanács engedélyével átvevő 

Ádámmal975 közösen a Rába vonalának megerősítésén munkálkodott. Ez alapján 

feltételezhető, hogy Csáky a nyugati országrész védelmi munkálataiért felelős főurak közötti 

összeköttés biztosítása révén próbálta meg hasznosítani magát. A gróf egyébként tartott tőle, 

hogy a nemesi felkelőknek parancsnokló Draskovich és a végváriakat irányító Batthyány 

között hatásköri vita támadhat.976 A két Batthyány és Draskovich, valamint Csáky 

vicegenerálisa, Barkóczy Ferenc végül egyaránt meghódoltak, hamarosan fegyverrel is 

támogatva a törökök és a kurucok katonai akcióit.977 

Családtörténeti munkájában Nagy Iván, később pedig a Csáky Imréről szóló 

életrajzában a família levéltárának anyagát igen jól ismerő, rendszerint pontos Málnási Ödön 

is leírta, hogy 1683-ban Csáky István a törökök által ostromlott Bécs védelmében kitüntette 

magát. Utóbbi később ehhez azt is hozzáfűzte, a bécsi udvarban még öt évvel később is 

sokan emlékeztek arra, hogy Csáky titkos megbízásának megfelelően sikerrel beszélte rá a 

város ellen felvonuló török seregben „oláh” csapatai élén megjelent vajdát, hogy az ostrom 

                                                 
972 VARGA, 2007, 88–89. 
973 Erdődy Sándornak és Csáky Krisztinának négy gyermeke, Erdődy II. Sándor, Margit, Julianna és Erzsébet 
érte meg a felnőttkort. BENDA, 2007, 113. 
974 Draskovich második felesége, Nádasdy Krisztina – az 1671 tavaszán kivégzett Nádasdy Ferenc országbíró 
lánya – 1682-ben bekövetkezett halála után vette feleségül a nem sokkal korábban megözvegyült Csáky 
Krisztinát. TOMA, 2005, 41. THALY, 1887, II, 89. Mikó Árpád és Pálffy Géza adattárában ez a házasság 
ugyanakkor nem szerepel: MIKÓ–PÁLFFY, 2002, 165. Draskovich országbírói kinevezésének időpontját ld. uo. 
166. 
975 VARGA, 2007, 84. Batthyány Kristófot később a törökök oldalán játszott szerepe miatt megfosztották 
katonai tisztségétől, helyére ezt követően vétlenebb fia, Batthyány Ádám került. VARGA, 2007, 223. 
Hivatalviselésük idejére: PÁLFFY, 1997, 270. 
976 Csáky István két levele Erdődy Miklósnak. Monyorókerék, 1683. május 17. és 22. ÖStA HHStA FA Erdődy 
Kt. 106. Lad. 101. Fasc. 11. Csáky aggodalmas sorai a Draskovich és Batthyány közötti esetleges hatásköri 
vitáról a május 17-i levélben olvashatóak.; Ezúton is köszönöm Fazekas Istvánnak, hogy a két levélre felhívta 
a figyelmemet, valamint Oross Andrásnak, hogy kérésemre másolatot küldött róluk. 
977 Az eseményekről bővebben: VARGA, 2007,120–135. 
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során tanúsítson passzivitást.  A két szerző azonban forrásait nem jelölte meg, és talán ezért 

nem épültek be a történeti köztudatba ezek az információk.978 A többek között Tarcallal és 

Szomolnokkal kapcsolatos, I. Lipótnak szóló supplicatióiban Csáky maga is utalt az ostrom 

idején tanúsított helytállására,979 amit az uralkodónak a szomolnoki birtokcseréről szóló, 

emellett a gróf életútjáról és érdemeiről is megemlékező sorai is megerősítenek. A 

szövegrész szerint a felső-magyarországi főgenerális Bécsbe a tatárok tüze közepette 

érkezett a városba, ahol azután bátran és hűségesen kitartott a kemény ostrom alatt.980 

Később az 1693. december 11-én, Bécsben kiadott, Temetvényre és Richnóra szóló 

adománylevél is kiemelte a Bécs ostromakor szerzett érdemeit.981 

Az 1683. szeptember 13-i kahlenbergi győzelem Csáky Istvánt bizonyosan 

reménységgel töltötte el, míg azonban Európa ünnepelt, ő maga nem sokáig lehetett nyugodt. 

Talán még el sem indult visszafele Bécsből, 1683. szeptember 15-én a kurucok Görgey János 

vzetésével ostrom alá vették Szepesvárt, a november 11-ig tartó rohamokat azonban Csáky 

felesége, Melith Klára és gyermekeik, valamint a várban lévő katonaság sorra visszaverte. 

A törökök kahlenbergi vereségének hírét véve a kurucok végül elvonultak a vár alól, 

visszafele azonban Csáky útba eső jószágait felgyújtották és lábas jószágait is elhajtották.982 

A felső-magyarországi főgenerális a nádor útlevelének (passuales) birtokában indult el a 

Szepesség felé.983 Néhány nappal Szepesvár ostromának befejezését követően, november 

15-én Besztercebányáról írt levelében intette engedelmességre a Thököly oldalára állt, 

értesülése szerint még mindig fegyverkező Szepes vármegyét, közölve, hogy I. Lipót 

parancsára ott téli szállást kell biztosítania Lubomirszki hercegnek és 2000 főnyi 

katonaságának, amely aztán két nappal megérkezése után, november 24-én el is foglalta 

Késmárkot a császáriak számára. Csáky emellett felszólította a vármegyét, küldje el hozzá 

                                                 
978 NAGY, III, 82. MÁLNÁSI, 1933, 29., 52. Amint arra R. Várkonyi Ágnes is felhívta a figyelmet, Nagy Iván 
információit használta fel a Csáky Bécs védelmében való részvételét szintén kiemelő Thaly Kálmán is a 
Bercsényiekről szóló munkájában, ugyanakkor ifjabb Csáky Istvánt idősebb Csáky István tárnokmesterrel 
összekeverve átmásolta az 1655-ös nádorjelöltségére vonatkozó, hibás adatot is. THALY, 1887, II, 242. Vö. R. 
VÁRKONYI, 1996, 295. 
979 Ezek a következő jelzet alatt taláható irategyüttes mellékleteiként találhatóak meg: ÖStA AVA FHKA HFU 
Kt. 740. (régi r. Nr. 320.) 1688. április 5. fol. 60–124. 
980 „patria ad certam tempus exul, donec prosperantibus Deo auxiliante Christianitatis, et nostris etiam armis, 
fugato ad Wiennam (quo se inter medios Tartarorum ignes recipiendo, duram obsidionem fortiter, et fideliter 
sustinuit) Turcico excercitu, se se armadae nostrae, et Polonicis copiis adiungendo, officii supremus 
generalatus in Superiori Hungaria fungens, in diversis occasionibus tam ad Agriam contra Turcam, quam alias 
etiam indefesso studio, cum omni bonorum suorum iactura, fideliter et utiliter exhibuit”. A szöveget tartalmazó 
oklevél másolatát a következő irategyütteshez mellékelték: ÖStA AVA FHKA MBW Fasz. alte num. 1690. 
április 8. fol. 55–107. (a mellékletet ld. fol. 79–86.) 
981 CSÁKY OKLEVÉLTÁR, II, 767. 
982 MÁLNÁSI, 1933, 29. 
983 Esterházy Pál nádor útlevele Csáky István számára: lévai tábor, 1683. november 8. MNL OL P 71 64. cs. 
Fasc. 174. Nr. 26. 
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mint a nádor által felhatalmazott személyhez követeit, hogy még idejében, amíg nem lesz 

késő, letegye a hűségesküt a királynak. A levél hátoldalára rávezetett szövegből kiderül, 

hogy Csáky üzenetét a vármegye közgyűlésén, november 23-án hirdették ki.984 

A Szepességbe érkező lengyel hadaknak volt köszönhető az is, hogy december elején 

Lőcse megadta magát a császáriaknak, az Eperjesnél táborozó Sobieski János miatt ugyanis 

a város nem számíthatott segítségre.985 A fejlemények hatására Szepes vármegye végül fejet 

hajtott, amit a december 13-án odaérkező Csáky egy nappal későbbi levelében örömmel 

nyugtázott, hozzátéve, ha korábban hallgattak volna „atyai intésére”, a vármegye és az 

ártatlan szegénység is kevesebb sérelmet szenvedett volna. Egyúttal megparancsolta, 

szólítsák fegyverbe a parasztságot abból a célból, hogy azok elűzzék a hírek szerint a 

vármegye területén áthaladni tervező litván hadak megakadályozására összegyűlt 

tömeget.986 Csáky a hónap hátrelévő részét már Szepesben töltötte el, december 26-án onnan 

írta meg például híreit Lotharingiai Károly hercegnek is, többek között arról beszámolva, 

hogy Thököly több mint 1000 fős gyalogsága az előző nap Rozsnyóhoz érkezett.987 

1684 januárjában felső-magyarországi főgenerálisi és főispáni tisztének megfelelően 

Csáky István aktív szervezőmunkába kezdett. Amellett, hogy továbbította Esterházy Pál 

nádor üzenetét és az uralkodói manifesztumot Szepes vármegyének, készültségre intette 

nemességét, hogy a porták után kiállított gyalogosaikkal szükség esetén Lőcsén 

egyesülhessenek vele. A vármegyei szolgabíráknak meghagyta, hogy a Késmárk táján 

gyülekező hadak számára idejében gondoskodjanak szénáról, abrakról és más szükséges 

élelmiszerről, ami által a vármegye is elkerülheti a nagyobb károkat.988 Az előkészületeket 

megtéve immár bizakodva írta meg a hónap végén Erdélybe Teleki Mihálynak: „az lengyel 

király őfelsége, több szolgái között, velem együtt oly reménységben vagyon, hogy 

kegyelmed munkálkodási által nem csak Erdély, Magyarországnak is törökös részi az török 

jármát nemsokára kiveti nyakából. Ugyanis régen várt és kívánatos nagy jó volna még 

egyszer Váradnak, Bihar vármegyével együtt, magyar kezében esni, következendőképpen 

Erdélynek közölebb való török veszedelmes szomszédságától szabadulni. Úgy tudom, hogy 

az két szomszéd keresztény fejdelmek immár is elkezdték a pogányság ellen igaz igyek 

                                                 
984 Csáky István Szepes vármegyének. Besztercebánya, 1683. november 15. ŠA LE SŽ, KP KS, Kr. 121., 1683, 
Nr. 153. Késmárk Lubomirski általi elfoglalásáról 1683. november 24-én: ANGYAL, 1889, II, 84. A Lubomirski 
által vezetett lengyel sereg létszámáról és november 22-i megérkezéséről: HAIN, 1910–1913, 505. 
985 ANGYAL, 1889, II, 84. 
986 Csáky István Szepes vármegyének. Szepes, 1683. december 14. ŠA LE SŽ, KP KS, Kr. 121., 1683, Nr. 161. 
987 Csáky István Lotharingiai Károlynak. Szepes, 1683. december 26. MNL OL P 71 64. cs. Fasc. 175. Nr. 1. 
pag. 39–40. 
988 Csáky István Szepes vármegyének. Szepesvár, 1684. január 10. ŠA LE SŽ, KP KS, Kr. 122., 1684, Nr. 174. 
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mellett dícséretes fegyverkedéseket. Reménylem, a muszkva császár is nemsokára az tatár 

kám ereinek gondot ád.”989 

Bár 1683 végére lengyel segítséggel a császáriak visszanyerték befolyásukat a 

Szepességben, 1684 februárja és márciusa azonban Csáky és katonasága számára még a 

segítségre való várakozásnak a jegyében telt. Hain Gáspár krónikája szerint a kurucok 

február 13-án feldúlták a Szepességben elfekvő welbachi majorját és kárt okoztak 

szomolnoki rézbányájában is,990 ezt követően pedig helyzetét kifejezetten megnehezítette, 

hogy Sobieski János lengyel király a Thökölyvel február 18-án titokban megkötött 

egyezségének értelmében hazahívta a Bártfán elszállásolt litván hadakat.991 Angyal Dávid 

úgy vélte, a lengyel király lépése többek között azzal magyarázható, hogy bár január végén 

Krakkóban az I. Lipótot képviselő Friedrich Scherffenberggel egyezséget kötött hadainak 

ellátása ügyében, hamarosan meg kellett tapasztalnia, hogy a császáriak magára hagyták 

Magyarországon a lengyel csapatokat.992 Mindezt megerősíti Sobieski János február 6-án 

kelt, Csáky Istvánhoz szóló levele is, amelyben kifogásolta, hogy a Murány felé induló 

Rudolf von Rabatta semmiféle említést sem tett az eperjesi ostromról, valamint elpanaszolta, 

hogy bár a császár Scherffenberg által megígérte a gabonát a katonaság, illetve az élelmet a 

litván lovasság számára, ennek előteremtésével adósak maradtak.993 Csáky egyébként 

bizalmatlanul tekintett a lengyelekre, mert féltette tőlük a földesurak tulajdonait.994 

A litvánok távozásáról, valamint Sobieski Krakkóból való távozásának híréről Csáky 

február 23-án tájékoztatta a vele folyamatosan kapcsolatban álló Esterházy Pál nádort, és 

megfogalmazása, miszerint a hazatérő litvánok nem tudták vagy akarták (kiemelés tőlem – 

B. M. J.) bevárni a császári sereget, talán arra utalhat, gyanakodhatott rá, hogy a lengyel 

király és Thököly egyezséget kötöttek.995 A felső-magyarországi főgenerális emellett a 

mezei hadak hiányára hivatkozva mentette magát bizonyos, a levélben meg nem nevezett 

                                                 
989 Csáky István Teleki Mihálynak. Szepes, 1684. január 30. MNL OL P 1238 14. d. I-1684-15. A levelet Varga 
J. János is ismerte és felhasználta: VARGA, 2007, 238. 
990 HAIN, 1910–1913, 510. 
991 Erről bővebben: ANGYAL, 1889, II, 87–88. 
992 ANGYAL, 1889, II, 86. 
993 III. Sobieski János Csáky Istvánnak. Krakkó, 1684. február 6. MNL OL P 71 64. cs. Fasc. 174. Nr. 28/1. 
Egy nappal azt követően, hogy Thökölyvel Krakkóban megállapodott, Sobieski ismét a litvánok téli 
ellátatlanságára panaszkodott Csákynak, sajnálkozva Eperjes ostromának elmaradása miatt is. Krakkó, 1684. 
február 19. MNL OL P 71 64. cs. Fasc. 174. Nr. 28/3. 
994 Csáky István Szelepcsényi Györgynek? Szepes, 1684. január 9. MNL OL P 71 69. cs. Fasc. 188. Nr. 103. 
(Csáky Szepesben, 1684. január 3-án kelt, I. Lipótnak szóló javaslatának fogalmazványányával egy lapon. 
Szelepcsényi ekkoriban a politikától visszavonultan letovicei birtokán tartózkodott, a megszólítás alapján 
valósznűsíthető, hogy Csáky neki írta a levelet: „Celsissime Princeps, et Reverendissime, Domine Patrone 
gratiosissime”) 
995 Angyal Dávid éppen Csáky Istvánnak erre a levelére hivatkozva állította azt, hogy a császáriak a litvánokat 
megvádolták azzal, szántszándékkal akarták őket bevárni. ANGYAL, 1889, II, 88. 
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vádak alól, valamint megosztotta abbéli meglátását is, hogy Homonnai Drugeth Zsigmond 

és Barkóczy Ferenc – akik 1683-ban átpártoltak Thökölyhez, és maguk is részt vettek a 

katonai akciókban996 – kénytelenek lesznek Lengyelországban meghúzódni mindaddig, 

amíg nem érkezik jelentős számú és erejű császári katonaság Felső-Magyarországra.997 

Csáky aggodalmai nem voltak alaptalanok, ugyanis a lengyel ellenféltől megszabadult 

Thököly március elején nagyjából 10000 fős haddal betört a Szepességbe és visszafoglalta 

Késmárkot, Kisszeben elzárása érdekében pedig a tatárság hamarosan ellepte Sáros 

vármegyét is.998 

Esterházy Pozsonyból, március 10-i levelében Csákyt a német hadak közeledéséről 

értesítette, biztosítva róla, nem kételkedik benne, hogy Homonnaival és Barkóczyval 

„correspondeálván, mindeneket hazánk javára, s kegyelmes urunk őfölsége szolgálatjára 

valókat el fog követni, és azon földnek fölszabadétásában szívesen fáradozni.”999 Három 

nappal később a nádor már arról írt neki, hogy Mercy altábornagy fogja bemutatni neki a 

nemesi felkelésről szóló pátensét, és annak megfelelően kell azt Csákynak megszerveznie a 

felső-magyarországi és „más” vármegyékben. Ezenfelül intette, hogy a nemesi hadak mellett 

a német katonasággal is működjön együtt.1000 Március vége felé azonban a nádornak újabb 

leveleket kellett intéznie Csákyhoz és a vármegyékhez ez ügyben,1001 a nemesi felkelés 

megszervezése pedig egészen április elejéig elhúzódott. A Szepes vármegye politikai 

iratanyagában fennmaradt dokumentum tanúbizonysága szerint az összesen 161 személy 

közül 92 nemesi felkelőt, 66 lovast, 2 trombitást és 1 dobost számoltak össze.1002 Nem 

világos, hogy május első feléig a hadvezetés igénybe vette-e szolgálataikat, amikor is – Hain 

Gáspár lőcsei krónikája szerint május 8-án – Csáky Caprarához indult velük.1003 Ekkorra a 

helyzet már lényegesen megváltozott, Antonio Carafa generális ugyanis még március 15-én 

újra visszafoglalta Késmárkot 1500 lovasa élén,1004 majd áprilisra újabb császári, német és 

                                                 
996 VARGA, 2007, 131. 
997 Csáky István Esterházy Pálnak. Lőcse, 1684. február 23. TT, 1886, 128–129. A levélnek egy vélhetőleg 
későbbi, címzés nélküli másolata megtalálható az Apafi gyűjteményben: MNL OL P 1239 6. d. I–1684–2. fol. 
1. 
998 ANGYAL, 1889, II, 89. HAIN, 1910–1913, 510. 
999 Esterházy Pál Csáky Istvánnak. Pozsony, 1684. március 10. MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 266. XI. pag. 45–
48. A levélre Iványi Emma is hivatkozott: IVÁNYI, 1991, 118. 
1000 Esterházy Pál Csáky Istvánnak. Pozsony, 1684. március 13. MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 266. XI. pag. 49–
50. 
1001 Erre ld. Esterházy Pál Csáky Istvánnak. Pozsony, 1684. március 22. MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 266. 
XI. pag. 51–52. 
1002 1684. április 4. ŠA LE SŽ, KP KS, Kr. 122., 1684, Nr. 195. 
1003 HAIN, 1910–1913, 511. 
1004 A Késmárkban maradt őrség kiszökött a várból, miután értesült Carafa 1500 lovasának közeledéséről. 
ANGYAL, 1889, II, 89. HAIN, 1910–1913, 511. 
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horvát katonaság érkezett a térségbe.1005 Csáky még március 28-án írta meg Szepes 

vármegyének, hogy készüljenek fel fogadásukra.1006 

A fentiek már önmagában sejtetni engedik, hogy a gyakorlatban Csáky Istvánnak 

természetesen a császári parancsnokok alárendeltségében kellett működnie. A forrásanyagot 

áttekintve nem találtam nyomát annak, hogy hadszervezeti kérdésekbe vagy a hadműveletek 

megtervezésébe bármiféle beleszólása lett volna. A nemesi felkelés megszervezésén és a 

vármegyékkel való kapcsolattartáson túl tevékenysége többnyire kimerült abban, hogy 

hírekkel szolgált a császári parancsnokok, köztük az 1684 áprilisára főhadiszállását 

Besztercebányán berendező Caprara generális számára Thököly csapatainak és a 

törököknek, vagy éppen a császári és magyar katonaságnak a mozgásáról, adott esetben 

véleményt is megfogalmazva. Ezeknek a híradásoknak az információértéke természetesen 

nem lebecsülendő.1007 Február vége felé ugyanakkor őáltala is tarthatták a lengyelek a 

kapcsolatot a császáriakkal, Sobieski János ugyanis neki küldte el Antonio Carafának szóló, 

Szatmár ostromával kapcsolatos levelét, kérve, hogy jutassa kezéhez.1008 A felső-

magyarországi főgenerális emellett katonái ellátása és fizetése ügyében is igyekezett eljárni.  

Április elején a szatmári, putnoki és szendrői magyar végvári katonaság elmaradt fizetése 

ügyében fordult az Udvari Kamarához,1009 míg májusban Szentbenedekről írt Caprarának a 

magyar katonaság ellátásának ügyében, aki azt ígérte, gondoskodni fog számukra a 

gabonáról és egyéb szükséges dolgokról.1010 

                                                 
1005 Lőcsén április 7-én 400 horvát, valamint Donath Heisler 2000 lovasa vonult át. HAIN, 1910–1913, 511. 
1006 Csáky István Szepes vármegyének. Lőcse, 1684. március 28. ŠA LE SŽ, KP KS, Kr. 122., 1684, Nr. 190. 
1007 1684. április 15-én Lőcséről például többek között arról számolt be Caprarának, hogy Donath Heissler 
ezredes és Barkóczy Ferenc az előző nap elindultak Késmárkról bizonyos számú ágyúval és gyalogossal 
Dunajec (a forrásokban Dunavic, Dunavec és Donawiz néven is említett) vára és esetleg Kisszeben és Bártfa 
szabad királyi városok elfoglalása céljából, ami miatt nagy félelem támadt minden szabad királyi városban. 
Ezzel üsszefüggésben adott hírt arról az értesüléséről, hogy Thököly feleségével, Zrínyi Ilonával és annak 
gyermekeivel távozott Kassáról, egyúttal a kuruc csapatok fejetlenségét is ecsetelve. MNL OL E 210 Militaria 
56. d. 9. t. fol. 385–386. Csáky információival alapvetően egybevágni látszanak, egyúttal azokat jobb 
megvilágításba helyezik a következő levelek: Petneházy Dávid Thököly Imrének. Rozsnyó, 1684. április 8. 
Barkóczy Ferenc Antonio Carafának. Késmárk, 1684. április 12. Petrőczy István Thököly Imrének. Hertnek, 
1684. április 16. TMÁO, VI, 414–415., 419–421., 423. Április 17-én Heissler Kérmárkról írta meg a Lőcsére 
Csákynak Dunajec várát is érintő levelét: MNL OL P 71 112. cs. Fasc. 261. pag. 303–305. Barkóczy Kiszeben, 
Bártfa és Palocsa elfoglalása iránti szándékáról Angyal Dávid is megemlékezett. ANGYAL, 1889, II, 96. 
1008 III. Sobieski János Csáky Istvánnak. Krakkó, 1684. február 28. MNL OL P 71 64. cs. Fasc. 174. Nr. 28/4. 
A kurucokkal megerősített tatárok még február 9-én indultak el Kisvárdáról. ANGYAL, 1889, II, 88. 
1009 ÖStA AVA FHKA HFU Kt. 684. 1684. május 31. [régi r. Nr. 296.] fol. 602–629. (a báni végvidéki 
katonaság fizetésének ügyéhez mellékelve Csáky István április 2-án, Lőcsén kelt supplicatiójának latin és 
német nyelvű változatai) 
1010 A levélből az sajnos nem derül ki, hogy pontosan mit kell érteni az egyéb dolgok alatt. Aeneas Caprara 
Csáky Istvánnak. „ad Sanctam Crucem positis”, 1684. Június 1. MNL OL P 71 112. cs. Fasc. 261. pag. 73–74. 
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Csáky István Buda 1684-es sikertelen ostromakor is alapvetően kiegészítő szerepet 

játszhatott, a vezetés egyébként sem a magyarok kezében volt.1011 Esterházy Pál összesen 

9417 magyarországi katonát vezetett a város alá,1012 felvonulásakor melette volt idősebb 

Bercsényi Miklós bányavidéki vicegenerális, Esterházy János győri vicegenerális és Csáky 

mint felső-magyarországi főgenerális. Bár szerette volna, a régi nádorok főkapitányi 

jogkörét nem gyakorolhatta, és Iványi Emma megítélése szerint a szövetséges csapatok 

fővezére, Lotharingiai Károly herceg sem becsülte meg különösebben.1013 A Csáky vezetése 

alá tartozó seregnek a hadműveletekben betöltött szerepét további kutatások tárhatják fel, a 

gróf Buda alá érkezésének útvonalát ugyanakkor nagy vonalakban nyomon lehet követni 

leveleskönyve segítségével. Csáky István az I. Lipót bizalmasának számító Emerich Sinelli 

kapucinus szerzeteshez, bécsi püspökhöz írt két rövid leveléből lehet tudni, hogy június 19-

én még Kismartonban, a nádornál tartózkodott – ugyanezen a napon azonban egy 

Monyorókeréken kelt levélfogamazmánya is fennmaradt –, majd július 8-án a komáromi 

erődnél volt.1014 Egy nappal később innen üzent röviden Badeni Hermann haditanácsi 

elnöknek is, jelezve, hogy a bécsi püspöknek szóló két levélből többet is megtudhat, ami 

egyértelművé teszi, hogy Csáky és Sinelli között ekkor élénk levelezés folyhatott.1015  

Augusztus 2-án Csáky már Budáról írt Sinellinek,1016 bizonyos azonban, hogy néhány nappal 

a július 15-én megkezdett ostrom után már jelen volt csapataival a táborban. A török oldalán 

való hadba szállás alól magát kivonni igyekvő I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem ugyanis 

futárt küldött Budára, akit saját feljegyzése szerint július 19-én, dél körül Esterházy a 

sátrában fogadott. Ezt követően a nádor Csáky István által kísértette Lotharingiai Károlyhoz 

a futárt, akit maga Csáky mutatott be a hercegnek.1017 

Esterházy Pál a budai táborból már augusztusban jelezte, hogy megkezdődött a 

magyar sereg felbomlása, és ez ügyben hiába fordult I. Lipóthoz.1018 Szeptember 21-én a 

                                                 
1011 Míg Buda 1686-os ostromát bőven tárgyalt a szakirodalom, és ma is az érdeklődés középpontjában áll, az 
1684-es ostrommal, talán sikertelensége miatt, keveset foglalkozott a történetírás. A készülődésről és a 
sikertelen ostromról áttekintést ad: SUGÁR, 1983, 35–58. A Buda 1686-os ostromáról szóló napló kritikai 
kiadásának bevezetőjében Czigány István is tárgyalta röviden az ostrom történetét: NBO, 1998, 14–16. 
1012 CZIGÁNY, 2004, 153. 
1013 Iványi Emma kifejezésével élve Esterházy már 1683-ban is csak „alvezér volt az alvezérek között”, és 
éppen az 1684. év eseményei győzték meg arról, hogy a régi nádorok főkapitányi tisztsége nem állítható vissza, 
ezért a törökök elleni hadjáratban többet nem is vett részt személyesen. IVÁNYI, 1991, 113., 117–119. 
1014 Csáky István két levele Emerich Sinellinek. Kismarton, 1684. június 19. és Komárom, 1684. június 8. MNL 
OL P 71 64. cs. Fasc. 175. Nr. 1. pag. 36. Csáky István ismeretlennek. Monyorókerék, 1684 június 19. MNL 
OL P 71 123. cs. Fasc. 266. XI. pag. 43. (fogalmazvány) 
1015 Csáky István Badeni Hermannak. Komárom, 1684. július 9. MNL OL P 71 64. cs. Fasc. 175. Nr. 1. pag. 
51. 
1016 MNL OL P 71 64. cs. Fasc. 175. Nr. 1. pag. 51. 
1017 DEÁK, 1884, 880. 
1018 IVÁNYI, 1991, 118–119. 
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fizetetlen katonaság szétoszlásáról számolt be Benyovszky Mátyás nádori titkárnak, majd 

október 12-én keresűen írta meg, hogy a fizetetlenség mellett a németek erővel elhajtják a 

magyarok marháit és elveszik lovaikat, neki magának sincs már tíznél több szekérbeli ökre, 

és Christoph Abele udvari kamaraelnök sem jár közben érdekükben.1019 Csáky István és 

helyettese, Barkóczy Ferenc ekkor már bizonyosan nem voltak jelen, utóbbi a 

hadszervezetileg Csáky alá tartozó Gombos Imre putnoki kapitánnyal együtt a felső-

magyarországi hadműveletekben vett részt a német hadak oldalán. Barkóczy, aki július 31-

én Ludwig Schultz tábornok együtt Liptószentmiklósnál volt, kiűzve a vármegyéből az 

Ottlyk György és Sándor Gáspár által vezetett kuruc hadakat,1020 augusztus 12-én bizakodva 

írta meg Csákynak: „mint írják, egyszer talán oly bódulásban az kurucság, mint most, nem 

volt, az mint hogy maga szolgái s inasai is kezdettek szökni Thökölynek, az olyannak 

nyújtana ember valamit, az többi is példát venne rúla.” A levél hátoldalán szerencsére 

olvasható, hogy az milyen útvonalat futott be, amíg elért Csákyhoz: Pozsony, Bécs, 

Monyorókerék.1021 Csáky tehát valamikor augusztus során Bécsbe távozott, majd az 

Erdődyek birtokára, Monyorókerékre utazott, ahol talán lányát, az 1681-ben elhunyt Erdődy 

Sándor varasdi főispán özvegyét, Csáky Krisztinát látogatta meg. A kisebb kitérőt követően 

Csáky visszatért Bécsbe. Ott olvashatta az Eperjesnél a kurucok elleni győztes csatánál 5 

zászóaljnyi huszárral jelenlévő Barkóczy Ferenc beszámolóját arról, hogy a német hadakkal 

együtt Bártfa ostromának fogtak, miután pedig a németek kellőképpen meggyengítették a 

kőfalakat, a kezdetben keményen ellenálló védők szeptember 28-án feladták a várost, és az 

ottani talpasság nagyobb része tisztjeivel együtt a magyar király hűségére tért.1022 

1684 ősze és 1685 ősze között Csáky István katonai szerepkörének gyakorlatilag 

nyoma veszik. A jelek szerint ebben az időszakban leginkább Bécsben tartózkodhatott, és 

csak sejteni lehet, hogy ekkor előtérbe került politikai jellegű tevékenysége. Erre utal az is, 

hogy 1684. november 6-án Bécsből megírta Szepes vármegyének, tiszte szerint igyekszik 

közbenjárni terheik csökkentése érdekében. Egyúttal azonban megfeddte a vármegyét, úgy 

                                                 
1019 BUBICS, 1884, 801–802. 
1020 ANGYAL, 1889, II, 102. 
1021 Barkóczy Ferenc Csáky Istvánnak. Szomolya, 1685. augusztus 12. MNL OL P 71 112. cs. Fasc. 261. pag. 
22–25. (Mellette Csáky István I. Lipótnak szóló, keltezetlen levele a szomolnoki rézbányák, elpusztult 
jószágai, valamint Károlyi László és a szatmári főkapitányság ügyében) 
1022 Barkóczy Ferenc Csáky Istvánnak. Bártfa, 1684. szeptember 30. MNL OL P 71 112. cs. Fasc. 261. pag. 
19–21. (a kültezeten: „Viennae”) Eperjes felé Gombos Imre putnoki kapitány vezette az egyik sereget. A 
császáriak a város előtt vereséget mértek a kurucokra, ez követően Schultz tábornok szeptember 24-én Bártfa 
elé érkezett. Az ostromról szóló jelentés szerint a bártfai polgárok egy küldöttsége azt követően jelent meg 
táborában, hogy Schultzék az ágyuk tüzének védelmében szeptember 28-án elfoglalták az egyik tornyot. 
November 7-én Schultz neki fogott Eperjes ostromának is, amivel azonban a hónap végére kénytelen volt 
felhagyni. ANGYAL, 1889, II, 105–107. 
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értesült ugyanis „némely barátai” hiteles jelentéséből, hogy nem kevesen voltak olyanok, 

akik nem akartak vármegyei közgyűlést tartani, majd ehhez hozzáfűzte, „az kik jelen vannak 

is, némelyek több kárt, mint hasznot tesznek.”1023 A következő év márciusának végén szintén 

Bécsből írta meg válaszlevelét I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem január 20-án, 

Gyulafehérváron kelt levelére, jelezve, hogy az erdélyi követ, Inczédi Mihály által szóban 

bővebben is üzent. Csáky a védőbástya toposzt európai szintre emelve buzdította Apafit a 

keresztény szövetséghez való csatlakozásra: „vékony ítéletem szerént hazájúl, nemzetűl 

egész nyereségnek és szerencsének tarthatjuk, ha nagyságod dicséretes munkálkodása által 

is az egész keresztyénségnek oltalmára czélozó felséges monarkák, királyok, respublikák és 

fejedelmek régen kívánt egyességében részünk lehet”.1024 

 

VIII. 2. A hadszervezetben betöltött helye és főgenerálisi működése 1685–
1687 során 

 

Csáky Istvánnak a hadszervezetben 1685 őszétől betöltött helyét és szerepét két, a 

magyarországi végvárrendszer különféle problémaköreivel foglalkozó kutató, Czigány 

István és Oross András is érintette röviden. Mindketten arra a megállapításra jutottak, hogy 

a felső-magyarországi kerületi és végvidéki főkapitányság élén álló Csáky leginkább papíron 

gyakorolta jogkörét, a tényleges hatalom a császári parancsnokok kezében volt. Az Udvari 

Haditanács protokollumait tanulmányozva Oross András hangsúlyozta, bár Csáky István a 

gyakorlatnak megfelelően továbbra is tett javaslatot például katonai tisztségek betöltésére, 

szerepe kizárólag a magyar katonaság feletti felügyeletre korlátozódott, és a végvidék 

szervezeti ügyeibe nem szólhatott bele, többnyire csak értesítéseket kapott. Mindemellett – 

miként a két szerző kiemelte – a királyhű alakulatokból és az átállt kurucokból verbuvált 

katonaságot már nem a végvári helyőrségekbe osztották be, hanem ezredekbe szervezték, és 

ebből alakították ki a nem végvári, hanem mezei ezrednek számító felső-magyarországi 

hadtestet (corpus), amelynek élére nem Csáky István, hanem öccse, Csáky László mint 

mezei generális (a forrásokban latinul campi marschallus, németül Veld General)  került. Az 

                                                 
1023 Csáky István Szepes vármegyének. Bécs, 1684. november 6. ŠA LE SŽ, KP KS, Kr. 122., 1684, Nr. 236. 
1024 Csáky István I. Apafi Mihálynak. Bécs, 1685. március 24. TMÁO, VI, 531. Inczédi Mihály 1685. január 
20-án indult el Bécs felé a fejedelem udvarából, utasítása szerint – mondhatni, hogy a már hagyományos módon 
– fel kellett ajánlania Erdély közvetítését Bécs és a Porta között, egyebek mellett pedig kérnie kellett a később 
Scherffenberg oldalán az erdélyi hadműveletekben szerepet vállaló Csáky László mellőzését. Ezzel egy időben 
a lengyel királyhoz is kapott követi megbízást. Míg Apafiék ekkor is a Porta jelentette veszélyre hivatkoztak, 
Bécs elsődleges célja ekkor már az volt, hogy erőszakkal kivonja a törökök fennhatósága alól Erdélyt és arra 
kiterjessze I. Lipót hatalmát. Ennek megfelelő utasításokkal küldték el a fejedelemségbe követüket, Dunod 
jezsuita szerzetest. Minderről bővebben: SZÁDECZKY, 1901, 486–489. 
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ezredek a harctéri alkalmazásáról az Udvari Haditanács és a felső-magyarországi császári 

parancsnok döntött, míg havi 30000 rajnai forintot kitevő zsoldjukról a főhadbiztosságnak 

kellett gondoskodnia.1025 

A fenti összefoglalást lezárva érdemes megemlíteni, hogy országbíróvá való 

kinevezését követően Csáky István katonai tárgyú beadványai gyakorlatilag eltűnnek az 

Udvari Haditanács lajstromkönyveiből, Oross András szerint azért, mert minden bizonnyal 

fontosabbá vált számára politikai, főméltósági karrierje.1026 Meglátása alapvetően helytálló, 

hiszen Csáky ekkortól különféle politikai és vallásügyi bizottságok elnökeként 

tevékenykedett, katonai szerepkörének háttérbe szorulása ugyanakkor egészségi állapotának 

alakulásával és idősödésével is magyarázható. 1688. április 29-én az Udvari Kamara ugyanis 

arra utasította a Magyar Kamarát, hogy a Bécsben köszvénytől szenvedő, április 15-én 53. 

életévét betöltő grófnak folyósítsanak 4000 forintos segélyt.1027 A kor mércéjével mérve már 

idősnek tekinthető főúr augusztusban maga is arról panaszkodott Batthyány Ádám dunántúli 

főkapitánynak, hogy a stubnyai fürdőben több napot eltöltött „nyavalyás lába” gyógyulása 

érdekében, mivel azonban az nem használt, Lőcsére érkezett, ahol néhány napig orvosi 

kezelés alatt fog állni, hogy azután az uralkodó parancsának megfelelően hozzáfoghasson a 

munkálatoknak a Carafa eperjesi törvényszéke elleni panaszokat vizsgáló bizottság 

elnökeként.1028 

A Czigány István és Oross András által felvázolt összképet saját kutatásaim sem 

rajzolták át, hanem csak kiegészítik, színesítik, néhol talán árnyalják azt. Másik irányból 

                                                 
1025 CZIGÁNY, 2004, 163. OROSS, 2013, 91–92. Csáky Lászlót, minthogy igen jól ismerte az erdélyi 
viszonyokat, Friedrich Scherffenberg „kalauzának”, tanácsadójának szánták. KÁROLYI–WELLMANN, 1936, 
105. Amint az I. 1-es alfejezetben már említettem, Csáky Ferenc és István öccsüket, Lászlót édesapjuk halála 
után kizárták a családi örökségből. Csáky László ezt követően Erdélyben kereste az érvényesülés útjait, a 
„Béldi összeeskűvésben” játszott szerepe miatt azonban török földre menekült, I. Apafi Mihály erdélyi 
fejedelem pedig 1678. június 7-én, Gyulafehérváron fej- és jószágbesztésre ítélte. Csáky Béldivel és társaival 
együtt a Jedikulába került, váltságdíj fejében azonban hamarosan szabadulhatott. PAPP, 2011, 73–74. CSÁKY 

OKLEVÉLTÁR, II, 758. Csáky László valamikor 1682 őszén szabadult, bátyja, Csáky István Esterházy Pál 
nádornak szóló levele legalábbis erre utal. A gróf ebben közölte Esterházyval, hogy Törökországból szabadult 
öccse előző napi levelének másolatát „újságból és mulatságból” megküldte neki. Bécs, 1682. október 19. MNL 
OL P 125 18. k. Nr. 1586. Szabadulását követően Csáky László, mielőtt valamikor 1683 májusa táján Bécsbe 
érkezett, hosszabb időt eltöltött az egyik román vajdánál. Ld. Csáky István Erdődy Miklós horvát bánnak szóló, 
a VIII. 1-es alfejezetben már hivatkozott levelét: Monyorókerék, 1683. május 17. ÖStA HHStA FA Erdődy 
Kt. 106. Lad. 101. Fasc. 11. 
1026 OROSS, 2013, 92. 
1027 A segély összegét Csáky tarcali követeléséből kellett levonni. ÖStA AVA FHKA HFU Kt. 740. 1688. 
április 29. [régi r. Nr. 320.] fol. 529–530.  
1028 Csáky István Batthyány Ádámnak. Lőcse, 1688. augusztus 6. OSZK Kézirattára, Thaly-gyűjtemény, Fol. 
Hung. 1389/1. a, fol. 132. Csáky mellett az eperjesi commissio tagjai voltak Benkovich Ágoston váradi püspök, 
valamint Fischer Mihály szepesi kamarai adminisztrátor. I. Lipót leirata a Magyar Kamarához. Bécs, 1688. 
február 21. MNL OL N 34 16. cs. Fasc. 2. Nr. 7. Az eperjesi commisio anyagára utalt a Csáky országbírói 
levéltárát ismertető Iványi Emma is. IVÁNYI, 1972, 205. 
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vizsgálva a kérdést, a Csáky István leveleskönyvében, valamint a Szepes vármegye politikai 

iratanyagában található Csáky-levelek egyaránt azt bizonyítják, hogy jogkörét szűk keretek 

között tudta gyakorolni. A következőkben igyekszem ennek mikéntjéről röviden képet adni, 

lehetőség szerint bemutatva az egyes kérdéskörökkel kapcsolatos véleményét, elképzeléseit 

is. 

Bár beiktatására csak 1686 végén került sor, Csáky István az uralkodó parancsának 

megfelelően már 1685 decemberében utasításokkal látta el főgenerálisi székhelyéről, 

Kassáról a végházak főkapitányait, az általánosságokon túl a munkácsiak, váradiak és egriek 

ártalmas kicsapásai meggátlásának szükségességére felhívva figyelmüket.1029 

Gondoskodnia kellett a végvidéki várak fenntartásáról is, 1686 augusztusában például 

Szendrő építési munkálatainak ügyében kérte Szepes vármegye hozzájárulását.1030 A nádor 

parancsának megfelelően továbbra is szervezett nemesi felkelést, ez ügyben 1685 

októberében a rimaszombati és a kassai táborból,1031 1686 áprilisában Szatmár városából írt 

körlevelet a vármegyéknek.1032 Emellett természetesen feladatai közé tartozott a császári 

katonaság zavartalan elszállásolásának, valamint a táborba szálló magyar hadak és a végvári 

katonaság ellátásának a biztosítása Felső-Magyarországon.1033 A Szepes vármegyére kirótt 

porciót annak főispánjaként ugyanakkor megpróbálta csökkenteni, miután a vármegye 

Aeneas Caprara generális és Friedrich Scherffenberg kívánságának megfelelően 

megválasztotta követeit. Ennek érdekében egy nappal Kassa bevételét követően kérte, hogy 

a követek minél előbb jelenjenek meg.1034 Mindemellett katonai tisztének szóló eseti jellegű 

                                                 
1029 Kassa, 1685. december 23. MNL OL P 71 64. cs. Fasc. 175. Nr. 1. pag. 78–79. 
1030 Csáky István Szepes vármegyének. Kassa, 1686. augusztus 17. ŠA LE SŽ, KP KS, Kr. 123., 1686, Nr. 76. 
1031 Sáros vármegye közgyűlése 1685. október 8-án hirdette ki Eperjesen Esterházy Pál szeptember 18-án, 
Bécsben kelt és Csáky Istvánnak a rimaszombati táborból október 1-én kelt, ez ügyben írt leveleit. ŠA PR, ŠŽ, 
KZ, i.č 10. sign. 18–20. pag. 373–375. Esterházynak és Csákynak ugyanezt a levelét Szepes vármegyéhez ld. 
ŠA LE SŽ, KP KS, Kr. 122., 1685, Nr. 295. és 298. (Esterházy levelét október 18-án hirdették ki Lőcsén a 
vármegyei közgyűlésen) 
1032 Csáky István Szepes vármegyének. Szatmár városa, 1686. április 20. ŠA LE SŽ, KP KS, Kr. 123., 1686, 
Nr. 40. 
1033 A beszállásolásra ld. például: Csáky István körlevele a vármegyéknek. Kassa, 1685. december 14. MNL 
OL P 71 64. cs. Fasc. 175. Nr. 1. pag. 72. Csáky István levele Szepes vármegyének a császári hadak téli 
szállásának ügyében: Szoboszló, 1686. november 10. ŠA LE SŽ, KP KS, Kr. 123., 1686, Nr. 96. A magyar 
hadak számára 1686 nyarán például Csáky 12 szekeret és negyven „vágó” beszolgáltatására kérte a vármegyét, 
figyelmeztetve, hogy ennek elmaradása esetén azt be fogják hajtani. Szederkényi tábor, 1686. július 18. ŠA LE 

SŽ, KP KS, Kr. 123., 1686, Nr. 67. 1686 júniusában a tiszántúli végházak ellátása érdekében Közép-Szolnok 
és Kraszna vármegyét kérte, hogy Horváth János szatmári vicekapitánynak adják meg a számukra megállapított 
„quotta”-t. Csáky István Kraszna vármegyének. Tokaj, 1686. június 19. MNL OL P 1239 7. d. I-1686-7. fol. 
4–5. és 6–8. 
1034 Csáky emellett nnak a reményének is hangot adott, hogy a kassaiakat sikerül jobb belátásra bírni, és ők is 
beveszik a császári őrséget. Csáky István Szepes vármegyének. Kassai tábor, 1685. október 26. ŠA LE SŽ, KP 
KS, Kr. 122., 1685, Nr. 314. Csáky később más vármegyék esetében is közbenjárhatott terheik csökkentése 
érdekében. Erre utal, hogy 1686 őszén ígéretet tett Szabolcs vármegyének, Carafánál közbenjár a repartitio 
könnyítése érdekében. BALOGH, 2008, 65. 
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megbízást is kapott. 1686 tavaszán a király és Caprara parancsára Szatmárra utazott, hogy 

képviseletükben részt vállaljon az erdélyiek Antonio Carafa felső-magyarországi 

főparancsnokra és főhadbiztosra, valamint a vitézlő rendre tett panaszainak kivizsgálásában 

az arra hivatott bizottság tagjaként.1035 

Alsó szinten főgenerálisi jogkörét a közrend, közbiztonság fenntartása érdekében is 

gyakorolnia kellett. A vármegyék számára szabad kezet adott a tolvajló, szegényeket 

fosztogató, marhahajtó kóbor kurucok üldözésére és törvény szerint való 

megbüntetétésére,1036 1685 őszén pedig Aeneas Caprarával közösen kiadott pátensének 

megfelelően tiltotta a szegényektől elhajtott marhák megvásárlást, lehetőséget is nyújtva 

azok ingyenes visszaszolgáltatására.1037 Emellett a végvidéki és mezei hadak kapitányaival 

egyetemben a vármegyéket is utasította a felettesei engedélye nélkül csavargó, tábort kerülő, 

kereskedéssel és tőzsérkedéssel foglalkozó magyar katonák kézre kerítésére és 

visszaszolgáltatására,1038 akik ellen egy 1686 végén hozott rendelkezése értelmében joguk 

volt „föltámadni”, ha a vármegye területén törvénytelenségeket követtek volna el.1039 

Utóbbinak az elmaradása miatt több alkalommal vitája támadt a vármegyékkel.1040 

                                                 
1035 Ezzel kapcsolatos tevékenységének nem találtam nyomát. A vizsgáló bizottságban rajta kívül Szentiványi 
László és Kinczink Jakab hadbiztos voltak tagjai. EOE, XVIII, 47–48. Ld. még Csáky István I. Apafi Mihály 
erdélyi fejedelemnek szóló levelét, amelyben értesít arról, hogy I. Lipót és Caprara parancsára Carafával együtt 
a vitézlő rend elleni panaszok kivizsgálására Szatmárra érkezett: Szatmár, 1686. március 16. MNL OL P 1239 
7. d. I-1686-7. fol. 1–2. A magyar katonaságra nem meglepő módon a későbbiekben is érkezett panasz az 
erdélyiek részéről. 1686 késő őszén, mikor egyes kapitányok Máramarosban garázdálkodtak, Csáky a helyzet 
orvoslását ígérte a fejedelemnek. Csáky István I. Apafi Mihálynak. Szatmár városa, 1686. november 20. MNL 
OL P 1239 7. d. I-1686-7. fol. 9–10.  
1036 Ld. például: Csáky István körlevele a vármegyéknek. Sárospatak, 1685. október 18. MNL OL P 71 64. cs. 
Fasc. 175. Nr. 1. pag. 58–59. (egyúttal elrendeli a nemesi felkelést is) Csáky István Szepes vármegyének. 
Sárospataki tábor, 1685. november 3. ŠA LE SŽ, KP KS, Kr. 122., 1685, Nr. 318. 
1037 Ld. körlevelét Sáros és Szepes vármegyéhez, sorrendben: Kassai tábor, 1685. október 12. ŠA PR, ŠŽ, KZ, 
i.č 10. sign. 18–20. pag. 385–386. (október 15-én kihirdetve Sáros vármegye eperjesi közgyűlésén) és ŠA LE 

SŽ, KP KS, Kr. 122., 1685, Nr. 301. 
1038 Miután május 18-án Csáky a végvidéki és mezei hadak kapitányainak írt az ősz óta kereskedéssel és 
tőzsérkedéssel foglalkozó, „tétova járó” katonák ügyében, egy nappal később a vármegyéknek is jelezte, hogy 
a„feljáró, csapongó és tábort kerülő katona rendnek megzabolázására” olyan rendeletet hozott, hogy a Tiszán, 
Bodrogon és Latorcán lévő révek „s által költözések tolláltassanak, hogy az csellengésre és kóborlásra 
alkalmatosságok nem lévén, jobb rendben vétessenek.” Tokaj, 1686. május 18. és 19. MNL OL P 71 64. cs. 
Fasc. 175. Nr. 1. pag. 119. 1687 nyarán Csáky például Szabolcs vármegyének is megparancsolta, hogy 
fogdossák össze és adják a legközelebbi várkapitány kezére a passzus nélkül lézengő katonákat. BALOGH, 
2008, 69–70. 
1039 Csáky István 1686. december 16-án rendeletet adott ki Kassán, amely a különböző fegyelmi vétséget 
elkövető katonákat igen szigorú, sokszor halálos következménnyel járó büntetéssel sújtotta. Ennek 15. pontja 
tiltotta a szegények háborgatását és fosztogatását, a nemes emberek házainak, a malmoknak, az egyházi 
személyek lakóhelyeinek és a templom kerítéseinek fölverését, a vármegyéket pedig felhatalmazta arra, hogy 
fellépjenek a katonákkal szemben, és azokat kiszolgáltassák a legközlebb lévő tiszt kezébe. MNL OL P 71 64. 
cs. Fasc. 175. Nr. 1. pag. 145–151. 
1040 Az egyik ilyen esetben, mikor az Udvari Haditanács előtt a vármegyék panaszt tettek Csákyra, a magát 
menteni igyekvő gróf keserűen mutatott rá ellentmondásos elvárásaikra Esterházy Pál nádornak írt levelében: 
„Némely nemes vármegyék követeinek szokását az szüntelen panaszok iránt nagyságod nálamnál jobban tudja, 
óvjon Isten, hogy csak fele is igaz volna. Ha nem oltalmazzák őket, sírnak-rínak, átkozódnak, ha segetík, 
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Az 1686-os hadműveletek, így Buda ostroma és Munkács elszigetelése idején Csáky 

Istvánnak a császári parancsnokok parancsait kellett követnie, és minden bizonnyal a területi 

illetékessége alá tartozó végvárak esetében is csak korlátozottan érvényesült jogköre, hiszen 

a hadműveletek során is a fölösleges menetek és visszamenetek elkerülése érdekében 

azokban osztották szét az egyes császári ezredeket.1041 A gyakorlatban csak rendkívül szűk 

keretek között rendelkezhetett önállóan a vezetése alatt álló hadakkal, a körülmények 

megértéséhez azonban vissza kell nyúlni 1685 őszéig. Amint arról már esett szó, az egyik 

kulcsfontosságú mozzanatot a felső-magyarországi mezei hadtest megszervezése jelentette, 

ami szoros összefüggésben állt az időközben bekövetkezett katonai és politikai történésekkel 

is. 1685. október 15-én ugyanis török hadvezetés elfogatta Thököly Imrét, majd ennek hírére 

a Caprara generális által ostrom alá vett, Faigel Péter vezetésével védett Kassa is megnyitotta 

kapuját. November 3-án Szádvár, Sárospatak és az akkor már I. Lipót tisztjeként szolgáló 

Petneházy Dávid közvetítésével Regéc is meghódolt,1042 végül november 5-re Munkács 

kivételével az összes kuruc erősség megadta magát. A fejlemények hatására Thököly 

maradék híveinek nagyobb része visszatért I. Lipót hűségére, majd decemberben Csáky 

István összesen 17068 átállt kurucot számolt össze.1043 

A szakirodalomból ismeretes, hogy Aeneas Caprara generális és Rudolf von Rabatta 

tábornok, valamint Esterházy Pál nádor és Csáky mint felső-magyarországi főgenerális már 

1685 nyarán sürgették a Thökölytől a király hűségére tért kurucok megszervezését. Az 

Udvari Haditanács kezdetben támogatta az ötletet, és a tervek szerint Pálffy János Károly 

altábornagyot tette volna meg a mezei hadak főparancsnokává, míg Csáky Istvánt a 

végvárakba helyezett őrség élére szánta, a szervezést azonban a következő év nyarára 

halasztották. Bár 1686 elején Rabatta sürgetőleg lépett fel az ügyben, Csáky pedig kérte, 

                                                 
panaszolnak. Olyanok, mint az ért kelés, kiváltképpen valakik Munkácshoz közelebb vagynak, és oda nem is 
kevéssé villognak, mely iránt az méltóságos Hadakozó Tanácsnak is érzékeny levelét vévén, méltoztassék 
nagyságod válaszombúl megérteni mentségemet, és valahol kévántatik, menteni személyemet, mert szegrűl-
végrűl én is hazámfiának és tagjának tartanám örömest magamat, de nagy dolog az kénytelenség, és egy nehéz 
beteg is fájdalom nélkül nem gyógyítható.” Utószavában olvasható költői kérdése a források tükrében nem 
alap nélküli: ő minden hatalmat megadott a vármegyéknek, hogy üldözzék a tolvajokat, ki tehát az oka annak, 
hogy nem élnek a lehetőséggel? Csáky István Esterházy Pálnak. Kassa, 1686. október 18. MNL OL P 71 64. 
cs. Fasc. 175. Nr. 1. pag. 134. 
1041 Lotharingiai Károly kimutatása szerint Buda ostroma előtt Spinola ezredét például három várban tervezte 
elhelyezni, Szatmárban 1300, Nagybányán 100, Nagykárolyban 50 főt, utóbbi két helyőrségnek pedig szükség 
esetén Szatmárba kellett visszavonulnia. Thimb 10 századából Kassán 1200, Szendrőn az önkéntes századon 
kívül 90 főt helyezett volna el. Természetesen a herceg számított a végvárrendszernek nem részét képező 
erősségekre is. Naplója tanúsága szerint Thimb említett századaiból Csáky várában, Szepesváron 60, Lőcsén 
150 fős helyőrség elszállásolását tervezte. A tervezett helyőrségi létszámadatokat ld. LKHN, 1986, 10–101. 
1042 Csáky István Szerédséghy Imrét ajánlotta a reigéci provizori tisztségre Fischer Mihály szepesi kamarai 
adminisztrátornak. Sárospataki tábor, 1685. november 1. MNL OL E 254 97. cs. 1685 november, Nr. 101. 
1043 KÁROLYI–WELLMANN, 1936, 97. CZIGÁNY, 2004, 154. Thököly elfogatásáról, valamint Kassa, Szádvár, 
Sárospatak és Regéc meghódolásáról: ANGYAL, 1889, II, 148–152. 
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hogy terjeszthesse elő javaslatait Bécsben, a terv megvalósítására ebben a formában nem 

került sor, a téli hidegben nélkülöző és szükségleteit a lakosság javainak elvételéből kielégítő 

katonaság egy része pedig szétszéledt.1044 

 Valamikor 1685 végén vagy 1686 elején keletkezett annak a javaslatnak a 

fogalmazványa, amit Csáky István I. Lipótnak küldött meg. Ebből kiderül, hogy Csáky 

milyen körülmények között kezdte meg főgenerálisi működését Kassán, és valamelyest 

képet lehet alkotni a mezei katonaságra vonatkozó elképzeléseiről is, ezért szükségesnek 

látom röviden ismertetni tartalmát, kiegészítve egyéb információkkal. A három változat 

közül azt vettem alapul, amely a legteljesebb szövegváltozatnak tekinthető. Mindezt azért is 

szükséges jelezni, mert nem tudható, hogy a számos áthúzást tartalmazó, Csáky 

leveleskönyvében olvasható változat időben hogyan viszonyul a másik két dokumentumhoz. 

Vélhetőleg létezett javaslatának egy kiérleltebb változata, amelynek azonban mindeddig 

nem leltem nyomát.1045   

 Csáky öt pontban foglalta össze a szükséges tennivalókat. A legsürgetőbb 

természetesen az üresedésben lévő hivataloknak a betöltése volt. A főkapitányság 

székhelyén, Kassán a 2 főporkoláb (supremus castellanus), a strázsamester (vigiliarum 

praefectus) és a két gyaloghadnagy, valamint a kisebb, meg nem nevezett tisztségeknek a 

betöltését javasolta, emellett ott szükségesnek tartotta 200 gyalogos vagy hajdú felfogadását. 

Főporkoláboknak első helyen Péchy Gábort és Tarnóczy Ferencet jelölte, utóbbit az 

ajánlottak listájában a szepesi alispáni tisztséget korábban már több alkalommal is viselő 

Nemessány István követte. Gyaloghadnagyoknak első helyen Hedry Mihályt és Aczél 

Jánost, míg strázsamesternek a neki már az előző évtizedben is szolgálatokat teljesítő 

szervitorát, Nicolaus Clessét javasolta.1046 A végvárak közül Szendrő, Tokaj, Ónod, 

Szatmár, Kálló és Szolnok esetében sürgette az üresedésben lévő fő- és vicekapitányi helyek 

betöltését is. Szatmári főkapitánynak fiát, Csáky Zsigmondot,1047 kállói főkapitánynak 

öccsét, Csáky Lászlót, tokaji főkapitánynak báró Andrássy Istvánt javasolta első helyen. 

Pethő Zsigmondot – a néhai Pethő Zsigmond ónodi főkapitány és felső-magyarországi 

                                                 
1044 KÁROLYI–WELLMANN, 1936, 97–98. VARGA, 1986, 91–92. 
1045 Két kihúzások nélküli változat is olvasható, amelyek lényegüket tekintve azonosak: MNL OL P 71 64. cs. 
Fasc. 174. Nr. 23/2. és 3. (nem saját kezű, mindkettő a Csáky István 1675-ös erdélyi útjával kapcsolatos irat 
mellé téve); Kihúzásokat tartalmazó változatában Csáky Zsigmond nevét például kihúzták a szendrői 
főkapitányság esetében, Csáky Lászlót pedig a kállói főkapitányságnál és a mezei lovas főkapitányok listájában 
is: MNL OL P 71 64. cs. Fasc. 175. Nr. 1. pag. 66–70. 
1046 Clessét szervitoraként említette Csáky 1675 szeptemberében a Szepesi Kamarának szóló levelében: Szepes, 
1675. szeptember 27. MNL OL E 254 69. cs. 1673 augusztus, Nr. 100. 
1047 1685 szeptemberében Csáky István Károlyi Lászlót vagy fiát, Csáky Zsigmondot javasolta főkapitánynak, 
kijelentve, hogy Ajnácskő vára tőle függ. OROSS, 2013, 91. (275. lj.) 
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vicegenerális fiát1048 – Szendrő és Ónod esetében egyaránt első helyen ajánlotta, itt 

sorrendben második és harmadik alternatívaként Szendrőnél Perényi János és Gombos Imre, 

Ónodnál Barkóczy László és Andrássy Péter neve szerepel.1049 Diósgyőrnél és Putnoknál 

ugyanakkor csak az a megjegyzés olvasható: „praesidia Diós Győr et Putnok deserta”. Az 

ekkor még török kézen lévő Szentjobb várát természetesen nem említi a javaslat.1050 A 

vicekapitányságra jelölt személyek közül érdemes kiemelni az Ónod és Szolnok esetében 

egyaránt első helyet elfoglaló Semsey Andrást, akit 1686 júliusában már az ónodi 

főkapitányságra terjesztette az Udvari Haditanács elé.1051 

Időszerű volt emellett saját főgenerálisi beiktatása is. Úgy vélte, hogy a ceremóniára 

az egri püspök, annak távolléte vagy akadályoztatása esetén a váradi püspök, valamint egy 

szepesi kamarai tanácsos által sor lehet keríteni, és kérte a főgenerálisi lakóhely átadását 

annak tartozékaival, a kerttel, a réttel, a korcsmával és a mészárszékkel együtt. A beiktatási 

ceremóniára, amint már említettem, végül valamikor 1686 végén került sor, a beiktatás 

elvégzésével pedig Fenessy György egri püspököt és Antonio Carafát bízták meg.1052  

 A mezei katonaságról szólva Csáky István 7 lovas- és 3 gyalogezred 

megszervezésére tett javaslatot, és az egyenként 800–1200 főből álló ezredeket az ezredesek 

vagy „ősi szokás szerint” a mezei főkapitányok vezették volna. Az ezekben szolgálatot 

vállaló lovasoknak 4, a gyalogosoknak pedig 3 rénes forintot adott volna hópénzként. 

Czigány István kutatásaiból tudható, hogy 1686–1687 folyamán a felső-magyarországi 

csapatkontingens toborzásakor Csáky hasonló összeget, a lovasoknak és a gyalogosoknak 

egyaránt 4-4 rajnai forintot ajánlott. Ez ugyan elmaradt a császári-királyi reguláris 

ezredekben szolgáló közvitézek hópénzétől, akik általában 6 rajnai forintnak megfelelő 

összegre számíthattak, viszont magasabb volt a többi egységénél, ahol a lovasok 3-4, a 

gyalogosok 2-3 rajnai forintot kaptak.1053 A mezei ezred vagy seregek esetében öccsét, 

Csáky László grófot, a már akkor is ezredesi minőségben működő báró Barkóczy Ferencet 

és Gombos Imrét helyetteseikkel együtt, Deák Ferencet, Kende Mártont, Ottlyk Györgyöt és 

Petneházy Dávidot javasolta a lovasok főkapitányainak. A gyalogosok élére báró Andrássy 

                                                 
1048 Vö. NAGY, IX, 265. 
1049 A szendrői főkapitány 1687 tavaszán báró Serédy Gáspár lett, az Udvari Haditanács március 27-én írt 
beiktatása ügyében Csáky Istvánnak. Erről ld. Csáky István az Udvari Haditanácsnak. MNL OL P 71 64. cs. 
Fasc. 175. Nr. 1. pag. 165–166. 
1050 1687 júliusában Csáky Perényi Pált, Berthóty Ferencet és Budai Istvánt javasolta a szentjobbi 
főkapitányságra az Udvari Haditanácsnak. OROSS, 2013, 91. (275. lj.) 
1051 Utóbbira: OROSS, 2013, 91. 
1052 Ld. I. Lipót Csáky Istvánnak. Bécs, 1686. november 28. MNL OL P 71 69. cs. Fasc. 188. Nr. 108. Vö. a 
VIII. 1-es alfejezetben leírtakkal. 
1053 A zsákmány és a rabkereskeredelem ugyanakkor hivatalos zsoldkiegészítésként működött. CZIGÁNY, 2004, 
165. 
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Pált és Istvánt, valamint Arany Lászlót ajánlotta. Mind a lovas, mind a gyalogos 

főkapitányok esetében 1-1 helyettest is javasolt. Érdemes kiemelni, hogy Tunyogi Sámuelt, 

aki később 2000 fős gyalogezredével részt vett Várad és a Zrínyi Ilona által védett Munkács 

elszigetelésében, Andrássy István vicekapitányának jelölte.1054 Csáky ezenfelül úgy látta, 

hogy Eger vagy Várad visszafoglalása után a mezei ezredekben szolgálók katonákat – 

nyilvánvalóan abban az esetben, ha azt követően nem lett volna rájuk szükség a harctéren – 

a különféle határmenti várakban, úgymint Szolnokban, Hatvanban, Szentmiklósban, 

Hevesben és Szegedben lehetett volna alkalmazni. 

 Amint arról korábban már szó esett, az I. Lipót hűségére áttért kuruc vitézek egy 

részét a felső-magyarországi mezei hadtest generálisává kinevezett Csáky László gróf – 

Csáky István felső-magyarországi főgenerális öccse – alá rendelték, beosztva a 4530 

lovasból és 2400 gyalogosból álló hadtestbe, míg a maradék fegyverest – köztük Thököly 

Imre híres vitézének, Petneházy Dávidnak az ezredét – a Szolnoknál táborozó Claudius 

Mercy altábornagy parancsnoksága alá helyezték. Minthogy az elsődleges hadászati cél 

Buda visszafoglalása volt, 1686-os ostroma idején ott a mezei haderő zöme – nagyjából 

18000–20000 ember – megfordult.1055 Mindemellet Csáky István 1686. december 24-én, 

Kassán kelt levelének sorai arra utalnak, hogy informálisan igyekezett közbenjárni az 

elsősorban erdélyi „kalauzsága” miatt magas rangra emelt öccsét. Ebben tudatta Csáky 

Lászlóval, Carafánál keresztülvitte, hogy az ezredesi fizetése mellett havi 300 forintot 

kapjon, valamint hogy az alatta szolgálóknak is szénára és abrakra különítsenek el pénzt. 

Emellett öccsének azt is megírta, milyen módon készítse fel ezredét a mustrára: „Mit írjon 

légyen nékem generális Carafa uram kegyelmednek, in genuinis paribus includáltam, hogy 

azért tovább is ne kellessék azon kegyelmed regimentinek készületlensége s rendetlensége 

miatt számat [!] adni, ím listában küldöttem meg egészlén, mi formában légyen helyben való 

állatása. Alkalmaztassa azért úgy egészlen, maholnap kegyelmetek köziben menvén a 

commissarius, mustrálhassa bé aszerént magát.”1056 

Ilyen körülmények között Csáky István természetesen csak kiegészítő szerepet 

játszhatott Buda ostroma idején. Ebben az időszakban Felső-Magyarországon – Kassán, 

                                                 
1054 A végvárak fő- és vicekapitányi tisztségeire, valamint a mezei ezredek lovas és gyalogos kapitányainak 
javasolt személyek névsorát ld. a függelék 1. mellékletében. Tunyogi Sámuel és ezrede Váradnál, illetve 
Munkácsnál játszott szerepéről: CZIGÁNY, 2004, 155. 
1055 CZIGÁNY, 2004, 155. Csáky László április 21-én hagyta el a mezei hadakkal a diószegi szálláshelyet, 
miután Csáky István útjára bocsátotta őket. Csáky István Claudius Mercynek. Szatmár, 1686. április 21. MNL 
OL P 71 64. cs. Fasc. 175. Nr. 1. pag. 93. 
1056 Csáky István Csáky Lászlónak. Kassa, 1686. december 24. MNL OL P 71 64. cs. Fasc. 175. Nr. 1. pag. 
152. 
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illetve Szatmár és Tokaj környékén – fejtette ki működését,1057 teljesítve a császári 

parancsnokok utasításait, adott esetben ugyanakkor véleményét is megfogalmazta. 

Minderről valamelyest képet lehet nyerni leveleskönyvének azon részei segítségével, 

amelyeket Péter Katalin saját fordításában publikált. 1686 augusztusának végétől Csáky, 

miután Lotharingiai Károly parancsára Antonio Carafával együtt csatlakozott a Barkóczy 

Ferenc vezette, Buda felé tartó magyar katonasághoz, az ő vezetése alatt álló katonaságnak 

jutott feladatul a Zrínyi Ilona által védett munkácsi várnak az elszigetelése. Carafa 

parancsára Terzy gróf távozása után fegyvereseit összevonta Munkács mellett, és 

figyelemmel követte a Lengyelországba való távozását előkészíteni próbáló Zrínyi Ilona 

tevékenységét, valamint a munkácsiak levelezését. A Gombos Imre ezredes által vezetett 

lovasoknak és gyalogosoknak a munkácsiak kirohanásainak megakadályozása, a Tiszához 

vezető út őrzése és a környező vármegyék védelmezése volt a feladata, egyúttal pedig 

ügyelniük kellett arra is, hogy Erdélyből ne érkezhessen segítség. A maradék katonaságot 

Csáky a határon osztotta szét, ennek az egriek és a váradiak kiütéseire kellett figyelnie. 

Panaszt tett ugyanakkor az Udvari Haditanácsnál amiatt, hogy a német parancsnokok 

beleavatkoztak a magyar katonaság parancsnoklásába, ezzel megsértve jogkörét, ráadásul a 

zavarok okát is igyekeztek rá hárítani.1058 Mindeközben figyelemmel követte a Buda 

ostromával kapcsolatos eseményeket is. 1686. augusztus 22-én Kassáról arról adott hírt 

Friedrich Scherffenbergnek, hogy augusztus 14-én a magyarok szétverték azt a török 

csapatot, amely titokban vagy erőszakkal be akart törni Budára. Egyúttal óva intette 

Scherffenberget attól, hogy csatába bocsátkozzék, és azt javasolta, inkább tartsa erőit a vidék 

várainak közelében Buda remélt felszabadításáig, Barkóczy Ferenc ugyanis arról számolt be 

neki levelében, hogy az ellenség létszáma felülmúlta a 60000 főt.1059 

 Buda bevételének alkalmából Csáky Tokajból üdvözölte Lotharingiai Károly 

herceget, kifejezve abbéli reményét, hogy az örömteli eseményt Székesfehérvárnak, 

Egernek, Váradnak és Erdélynek mint a „test tagjainak” visszatérése fogja követni. 

Ugyanebben a levelében amellett, hogy óvatosságra intett az egri és a váradi törökök 

jelentette veszély miatt, felhívta arra is a herceg figyelmét, hogy a munkácsaik pénze és 

felszerelése fogytán van, emiatt pedig úgy látta, „zár és lakat” alatt kell őket tartani, 

megakadályozva szüretjüket is.1060 1686. szeptember 23-án Tokajban meghozott utasítában 

                                                 
1057 Ld. a 3. mellékletet. 
1058 Ld. Csáky István Kassán, 1686. augusztus 21-én kelt, Lotharingai Károlynak, valamint augusztus 23-án 
íródott, az Udvari Haditanácsnak szóló levelét.  PÉTER, 1686, 109–115. 
1059 PÉTER, 1986, 113–114. 
1060 Csáky István Lotharingiai Károlynak. Tokaj, 1686. szeptember 8. PÉTER, 1986, 163–164. 
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ezzel összhangban parancsolta meg tisztjeinek, hogy Semsey János kapitány a hadak egy 

részét kezéhez véve maradjon Beregszászon jó renddel és vigyázással, hogy a munkácsi és 

beregszászi szüretet az uralkodó hasznára fordíthassa. Több, például a marhahajtás tiltására 

és a tolvajok kergetésére vagy a Buda alól visszaszökött katonaság visszamenetelre való 

kényszerítésére vonatkozó parancsa mellett arra utasította kapitányait, hogy a munkácsi 

kurucok Somban, Kászonban, Gelénesen, Szalánkon és Gulácson lakó kémjeivel úgy 

bánjanak, mint az ellenséggel, legyenek azok bárkinek is a jobbágyai, vagy akár 

nemesemberek. Gyürky Pált Szerednyére vagy a Zemplén vármegyei Battyánra tervezte 

küldeni, hogy a szükséges időben Semseyvel együtt őrizze a munkácsiakat, valamint 

vigyázhassanak a Tisza és a Bodrog mindkét felére. Máramarossal kapcsolatban megírta, ha 

igaz, hogy a munkácsi kurucságnak fészke, és ott profontházuk volt, „érdemük szerint” el 

kell bánni velük, és egyebek mellett rendelkezett a só Tiszabécsig való leszállítása, illetve a 

pénzzé teendő marha és gabona felől. Az utóbbi véghezvitelére megbízott Andrássy 

Péternek meghagyta, hogy az őt illető nyereségből is részt vehet magának, a maradék marhát 

pedig hajtassa Göncre vagy tegye pénzzé. Egyéb olyan kérdésekben, amiről nem 

rendelkezett, szabad kezet adott Andrássynak.1061 

1686 őszén fontos változást jelentett, hogy a bécsi döntéshozók a felső-

magyarországi mezei hadtest létszámát 6000 főben maximalizálták, ami egyúttal nagyjából 

6000 magyar katona elbocsátását jelentette.1062 A szolgálatban maradt 6000 fő zsoldját 

30414 rajnai forintban állapították meg, amiről a főhadbiztosságnak kellett gondoskodnia. 

Ez az összeg ugyanakkor magában foglalta Csáky István felső-magyarországi fő- és 

Barkóczy Ferenc vicegenerálisi, valamint a commissarius és a hadsegéd fizetését is. A 

legnagyobb összeget Barkóczy Ferenc és Csáky László lovasezrede kapta, ezredenként 3653 

rajnai forintot, míg Tunyogi Sámuel gyalogezredének a fizetése 2671 rajnai forint volt. Nem 

tudni, miért, de utóbbinál nagyobb zsoldot, 2711 rajnai forintot állapítottak meg Kovács 

András 6 gyalogszázadának. A zsold összegének tekintetében talán még Semsey András 3 

lovas- és 2 gyalogszázada emelhető ki, ők összesen 2394 forintot kaptak. A kimutatás szerint 

Csáky Istvánnak mint főgenerálisnak ekkor 630, helyettesének, Barkóczy Ferencnek pedig 

315 rajnai forint járt.1063 

                                                 
1061 Csáky István utasítása kapitányai számára. Tokaj, 1686. szeptember 23. MNL OL P 71 64. cs. Fasc. 175. 
Nr. 1. pag. 128–130. 
1062 A felső-magyarországi hadtest létszámának leszállításáról: KÁROLYI–WELLMANN, 1936, 98. 
1063 A részletes kimutatást ld. 2. mellékletben. Jelzete: MNL OL P 71 64. cs. Fasc. 174. Nr. 44/2. vö. MNL OL 
P 71 64. Fasc. 175. pag. 144. A felső-magyarországi mezei hadtest zsoldjáról Czigány István is megállapította, 
hogy az 30000 rajnai forintra rúgott, az egyes tételeket ugyanakkor nem részletezte. CZIGÁNY, 163. 
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 Csáky István és helyettese, Barkóczy Ferenc arról tájékoztatták Esterházy Pál nádort, 

hogy bécsi udvar szemszögéből „reformatio”-nak tekintett elbocsátás hírére az ezredekben 

megbomlott a rend és a fegyelem, és az ellátatlan katonák „alkalmatlanságokat”, dúlásokat, 

fosztogatásokat követnek el. Az erről Kéry Ferencnek beszámoló Esterházy úgy látta, hogy 

ezzel a munkácsi kurucok sorai fognak gyarapodni.1064 Itt érdemes visszautalni 1685 végére, 

mikor Rabattával és Caprarával egyetemben Esterházy és Csáky felvette, hogy az átállt 

kurucokokból önálló, nagyobb létszámú császári sereget kéne szervezni. Csáky nevét 

említve a javaslatról a kortárs párizsi Gazette is beszámolt. Megfigyelése szerint sok magyar 

csak azért maradt Thököly mellett, mert más foglalkozása nincs.1065 Esterházy egyébként 

már 1682-ben éles szemmel látta meg a problémák valódi gyökerét, abban a felterjesztésében 

ugyanis, amelynek 3. pontjában a Thökölytől a király hűségére visszatérő vagyontalan 

elemeknek a végbeliek közé való besorozására tett javaslatot, hangot adott annak a 

véleményének, hogy többen állnának át, ha látnák, hogy a törvényes uralkodó fizeti a 

katonaságot.1066 Benczédi László kutatásai nyomán maga is arra a következtetésre jutott, 

hogy a kurucság Thökölyhez való hűségének, illetve Bécstől való idegenkedésének egyik fő 

oka anyagi-egzisztenciális fenyegetettsége volt.1067 

Maga Csáky már 1686 októberének végén, novemberének elején értesült a döntésről. 

November 3-án, Kassán kelt levelében megírta a bécsi udvarban befolyással bíró Kollonich 

Lipót győri püspöknek, megértette a 6000 ember elbocsátásáról szóló rendelkezést, 

ugyanakkor kérelemmel fordult hozzá a maradék 6000 fő téli elszállásolása ügyében, 

kiemelve, hogy a magyar katonaság mindvégig a császári hadaknak a rendelkezésére állt, 

szolgálata nem volt haszontalan, és kitartott a török háború alatt, utalva a Munkács 

elszigetelése során tanúsított áldozatkész magatartására is.1068 Érdemi eredményt azonban 

nem ért el, miként azt 1687 áprilisában papírra vetett, Lotharingiai Károly herceg 

érkezésének híréhez kapcsolódó sorai is mutatják: „Nem vizsgálom, valamelyre [!] 

parancsolják, alattam lévő kevés magyar haddal (ki is mind reménytelen reformátiójával, 

mind sovány telelésével, mind felettébb való portio fizetésével, megvallom, nem kevéssé 

                                                 
1064 Esterházy Pál Kéry Ferencnek. Lakompak, 1687. január 21. OSZK Kézirattára, Thaly-gyűjtemény, Fol. 
Hung. 1389/1. a, fol. 110. A levelet R. Várkonyi Ágnes is ismerte és felhasználta: R. VÁRKONYI, 1994a, 188. 
1065 KÖPECZI, 1976, 60. 
1066 IVÁNYI, 1991, 103–104. 
1067 BENCZÉDI, 1980, 105–106. 
1068 Csáky István Kollonich Lipótnak. Kassa, 1686. november 3. MNL OL P 71 64. cs. Fasc. 175. Nr. 1. pag. 
137–138. 
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disgustáltatott) készen várom, s el sem maradok tőlök, ha őfelsége specialiter nem 

parancsolja.”1069 

 

VIII. 3. Politikai felfogása és közvetítő szerepe 

 

Varga J. János 2007-ben publikált monográfájának már bevezetőjében nyilvánvalóvá tette, 

hogy Thököly Imréről a korábbiaktól eltérő portrét kívánt megrajzolni, mert véleménye 

szerint a fejedelem nem egyszerűen hibát, hanem „bűnt” követett el azzal, hogy végleg a 

„rossz oldalon”, vagyis a Porta mellett maradt 1684 elején, mikorra a Szent Liga 

formálódásának végső szakaszába lépett. A szerző felelősnek tartotta Thökölyt az ország 

katonai és politikai megosztottságának fenntartásáért, emellett úgy vélte, hogy 

tevékenységével elősegítette a „Magyarország a kereszténység ellensége”-toposz 

megszilárdulását az európai országok jó részében. A Magyarok a rossz oldalon című, a 

Thökölyhez – jórészt a félelem táplálta kényszerből – átpártolt főurakkal, illetve azoknak 

magatartásformáival foglalkozó alfejezetben Kosáry Domokos gondolatmenetét ennek 

jegyében tömören, ám kifejezően úgy summázta: „Magyarország a rossz oldalra került”.1070 

 Thököly Imre „bűnösnek” minősítése vagy a Habsburgok ellen fegyvert fogó 

felkelők „rossz oldalra” sorolása talán túlzásnak nevezhető, oldalakkal később maga a szerző 

is a Portával szembeni súlytalan volta miatt gyakorlatilag felmentette Thökölyt a Bécs elleni 

                                                 
1069 Csáky István Esterházy Pálnak. Kassa, 1687. április 15. MNL OL P 71 64. cs. Fasc. 175. Nr. 1. pag. 166–
167. Csáky, mint több más esetben, ezúttal is tett javaslatot a konkrét katonai lépéseket illetőleg, ezekről 
azonban nehéz érdemben nyilatkozni a körülmények teljeskörű ismerete nélkül. Annak kapcsán, hogy a hírek 
szerint Lotharingiai Károly herceg Temesvárnál kezdi hadjáratát, Csáky kifejtette abbéli véleményét, hogy a 
herceg Temesvárhoz sokkal könnyebben hozzájuthatna, mint Váradhoz vagy Egerhez. Úgy vélte, hogy utóbbi 
két erősséget ezzel egyúttal el is vágná a kommunikáció lehetőségétől, miközben a körülöttük lévő apróbb 
várakat, Gyulát, Jenőt, Lippát, Lugost, Karánsebest elragadhatná vagy „elronthatná”, sőt még Erdélyt, Moldvát 
és Havasalföldet is kivonhatná a törökök fennhatósága alól. Ezáltal szerinte a téli szállás területének 
kiterjesztésére is lehetősége lett volna a hercegnek, és talán még az erdélyi hídaktól is elrekeszthette volna a 
pogányságágot, ami lehetőséget adott volna rá, hogy valamelyest Kanizsát és Székesfehérvárat is 
megszorongathassa. Vö. korábban Temesvárat, Váradot, Egert, Erdélyt, Moldvát és Havasalföldet említve, a 
kisebb várak felsorolását mellőzve: Csáky István Christoph Dorschnak. Ónod, 1687. április 2. MNL OL P 71 
64. cs. Fasc. 175. Nr. 1. pag. 164–165. Dorsch 1681-től volt az Udvari Haditanács kancelláriájénak igazgatója. 
SIENELL, 2001, 235–236. 
1070 Varga, 2007, 13., 119. Vö. Kosáry Domokos gondolatmenetével: KOSÁRY, 1985, 26–29. Varga J. Jánoséval 
– és a kérdésben véleményt nyilvánító Kosáry Domokoséval – némileg ellentmondó véleményt fogalmazott 
meg korábban a „bűn” helyett a „hiba” szót használó Benczédi László. Benczédi úgy látta, Thököly azzal, hogy 
1681-es kiegyezési ajánlatokat elutasította, majd önálló fejedelmi hatalmat épített ki Felső-Magyarországon, 
még nem követett el hibát, sőt ez véleménye szerint „az adott korban nagyon is megfelelt az ország hatalmi 
realitásainak és politikai szükségleteinek.” Szerinte Thököly akkor követett el „tragikai vétséget”, mikor nem 
hogy nem szegült szembe a törökök háborús terveivel, hanem aktívan közre is működött a Bécs elleni támadás 
„felidézésében”. BENCZÉDI, 1980, 129. Varga Jánosénál pozitívabb, képett festett Thökölyről R. Várkonyi 
Ágnes, akinek egyes taktikai hibáira ugyanakkor ő maga is felhívta a figyelmet. R. VÁRKONYI, 2005, 363–399. 
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hadjárat előkészítésében játszott szerepéért.1071 A hangsúly a téma szempontjából 

természetesen nem a fejedelem politikai és erkölcsi felelősségének megítélésén van, amely 

egyébként már Angyal Dávid 1888–1889-ben publikált Thököly-életrajza óta vitára adhat 

okot.1072 Sokkal inkább az a fontos, hogy Thököly fellépése – mindenféle értékítélet nélkül 

– kétségtelenül a Varga J. János által felvázolt következményekkel járt. Thököly rosszul 

mérte fel az Oszmán Birodalom és a Habsburg Monarchia közötti erőviszonyokat, és azzal 

sem számolt, hogy a Portával való együttműködéssel elriasztja magától potenciális 

szövetségesét, a végül I. Lipóttal szövetségre lépő Sobieski Jánost.1073 Az alaposan kigondolt 

császári propaganda természetesen igyekezett kihasználni a helyzet adta előnyöket, ennek 

következtében Thökölytől idővel a vele korábban felekezeti alapon alapvetően inkább 

rokonszenvező európai protestáns hatalmak is elfordultak, a nemzetközi közvéleményben 

pedig Magyarországot hamarosan a „kereszténység ellenségeként” kezdték emlegetni.1074 

Az eseményeket utólag értékelve kijelenthető, hogy a Habsburg urakodó mellett a 

legnehezebb pillanatokban is kitartó főurak reálisabb képet alkottak a kelet-közép-európai 

politikai viszonyokról. Ennek is tudható be, hogy mindvégig elutasították az oszmán 

hódítókkal való szövetségnek még a gondolatát is, és a vészterhes időkben való kiállásuk 

később lehetővé tette számukra, hogy valamelyest ellensúlyozzák a Magyar Királyság 

politikai intézményrendszerét abszolutista szempontok szerint átalakítani kívánó, elsősorban 

Franz Ulrich von Kinsky cseh főkancellár körül csoportosuló politikai körnek a 

munkáját.1075 E leegyszerűsített gondolatmenetnek természetesen nem az aulikus, „labanc” 

oldal melletti állásfoglalás vagy a kurucok elmarasztalása a célja. Ehelyett a következőkben 

mindössze megpróbálom valamelyest rekonstruálni az olykor leegyszerűsítő módon még 

manapság is negatív fennhanggal csak „udvarhűnek” minősített főurak egyikének, az 

                                                 
1071 VARGA, 2007, 156. 
1072 Angyal Dávid amellett, hogy felhívta rá a figyelmet, Béscs ostroma előtt Thököly megküldte a város 
erődítéseinek tervrajzát a Portára, kétirányú, bizonyos szempontból akár farizeusnak is minősíthető politikáját 
is bemutatta. Már Angyal is úgy látta, hogy Thököly követeléseit, amelyek többek között a Magyar Királyság 
egy területének átengedésére vonatkoztak, Bécsben semmiképpen sem fogadhatták el. ANGYAL, 1889, II, 20–
31. 
1073 BENCZÉDI, 1980, 131. 
1074 A témában alapvető: KÖPECZI, 1976. G. Etényi Nóra alapos elemzéssel mutatta be a Thököly nemzetközi 
politikai megítélésében bekövetkezett fordulópontokat: G. ETÉNYI, 2009c, 255–282. Igen tanulságos ebből a 
szempontból a Benczédi László által említett, 1684-ben megesett berlini történet. Ekkor I. Apafi Mihály erdélyi 
fejdedelemnek a követe audienciát kért az egyébként protestáns brandenburgi választófejedelemtől, Frigyes 
Vilmostól, mivel azonban tévedésből azt hitték róla, hogy Thököly küldöttje, nem akarták a fejedelem elé 
bocsátani. Frigyes Vilmos végül csak azt követően volt hajlandó beszéni a követtel, miután arról kiderült, nincs 
köze Thökölyékhez. BENCZÉDI, 1980, 133. 
1075 Franz Ulrich von Kinsky 1679. június 20-án tette le titkos tanácsosi esküjét, majd Johann Hartwig von 
Nostitz utódjaként 1683. április 8-án a Cseh Királyság főkancellárja lett, és ezt a tisztséget egészen 1699. 
február 27-én, Bécsben bekövetkezett haláláig viselte. SIENELL, 2001, 190–191. 
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Esterházy Pál körébe tartozó Csáky István grófnak a gondolkodásmódját, motivációit, 

konkrét tevékenységét. 

Ellentétben 1670 tavaszával, 1683 tavaszán, nyarán semmi arra utaló nyom nincs, 

hogy Csáky akár egy pillanatra is hezitált vagy kivárásra játszott volna. Ehelyett, amint arról 

korábban már volt szó, Esterházy Pálhoz és egy maroknyi főúrhoz hasonlóan hűséget 

tanúsított a Habsburgok iránt, és birtokait a megerősített Szepesvárban hagyott családjával 

együtt Bécsbe távozott, ahol maga is átvészelte a törökök ostromát.1076 Minden bizonnyal 

levonta az előző évtized történéseinek, az abszolutista kísérlet időszakának a tanulságait. 

Ismerte a nemzetközi viszonyokat, és vélhetőleg tisztában volt azzal is, hogy a törökösség 

vádja a gondosan megmunkált császári propaganda által súlyos tehertételként nehezedik 

majd a magyarságra az európai közvélemény körében, ami a hatalmi egyensúlyi helyzetre is 

hatással lesz. A hozzá hasonlóan mindennek tudatában lévő udvarhű és katolikus, 

„labancnak” elnevezett főurak a Habsburg-dinasztia ellen fegyvert fogó magyarokhoz 

hasonlóan retorikájukban nagy hangsúlyt helyeztek a haza és a közjó iránti szeretetükre, a 

kurucoknak fejükre olvasva, hogy a szabadság zászlaja alatt fegyverkeznek és felelőtlen 

módon a kereszténység ellenségével, a pogányokkal szövetkeznek, ami nem csak a Magyar 

Királyság, hanem egész Európa elárulását jelenti. Szemléltetésképpen érdemes idézni a talán 

legemblematikusabb aulikus főúrnak, Esterházy Pál nádornak az 1681-es soproni 

országgyűlésről Thököly Imréhez intézett hívó szavait: „az palatinus választáson, ki 

meglévén, történék az mindenkori szokás, s rend szerint az több mindenféle gravamenek 

compilatiójára. Melyben ím midőn naponként fáradozunk, nincs az az hostilitas, kit 

kegyelmetek el nem követ, tűzzel, vassal emésztvén, s pusztétván maga édes nemzetét, s 

hazáját, mely dolog nincsen-e igaz magyarsága, sőt köröszténysége ellen is kegyelmeteknek, 

ám lássa mind Isten, az egész körösztény világ. Állatja kegyelmetek, s akarja elhitetni 

másokkal is, hogy az magyar szabadságért kötött fegyvert, s azért is hadakozik, azonban az 

szabadságnak színe alatt való fegyverkezés miatt íme majd porrá lész az egész ország. Ha 

azért kegyelmeteknek köll az szabadság, s ezen hazának megmaradása, mint mi is 

mindnyájan azt szívesen kévánjuk, annak az legjobb mediumja országunk gyűlése, melyben 

szükség az ilyen állapotokról végeznünk […]. Kérem azért, édes öcsém uram, kegyelmedet, 

ezen jó s csaknem atyai intésemet meg ne vesse, hanem nyúljon szegény hazájának 

megmaradásához, mert egyébaránt fölötte tartok attúl, hogy ha most kegyelmed nem 

                                                 
1076 Ld. a VIII. 1-es alfejezetben. 
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alkalmaztatja magát, más extremitásra fognak az dolgok hazánk utolsó romlásával fakadni, 

kiért is nem tudom micsoda számot adhat kegyelmed mind Isten, s mind ez világ előtt.”1077 

  A nemesi nacionalizmus retorikai fordulatai és a pogányokkal való szövetkezés 

bűnének kihangsúlyozása Csáky István néhány levelében is fellelhető. Már Thököly bukása 

után Tokajból, 1686. szeptember 7-én kelt, megadásra felszólító soraiban egy ismeretlennek 

veti például szemére, „Istene, királya, vallása s édes hazája” elleni megátalkodását, 

egyértelművé téve, hogy a török oldalán állók ügye bukásra van ítélve: „Az ördög 

Üdvözítőnknek a hegy tetején, hogy magát imádtassa, mind ez széles világ birodalmát ígérte, 

csak azért is, hogy övé nem volt. Kegyelmeteknek az török a munkácsi hegyen csaknem 

azon okból Erdély s Magyarország jövendő birodalmát ígéri. Mert nem övé, hála 

Istennek!”1078 A két nappal később szintén Tokajról elküldött, a vármegyéknek szóló 

levelében is nagy hangsúlyt helyezett a törökösség vádjának súlyára, amely a magyarságnak 

az európai keresztény országok körében való negatív megítélését vonhatja maga után: „jobb 

egynéhány falunak, városnak, ezrediknek is példájára, örök emlékezetre porrá lenni, 

mintsem országostúl más keresztény nemzetek előtt pribék nevet viselnünk, és 

ellenségeinknek veszedelmünkben erszénye s kedve teljék, reánk illetvén amaz régi verset: 

»Megismerszik barátjáról, ki magától nem ismerhető meg. És ki nem kerüli a bűnt, mikor 

teheti, gyarapítja.«”1079 

Csáky István Bécs felmentése után játszott konkrét politikai jellegű tevékenységének 

a megértéséhez szót kell ejteni azokról a fejleményekről is, amelyek katonai és politikai 

értelemben egyaránt döntő fordulatot jelentettek a magyarországi törökellenes háború 

szempontjából A kahlenbergi győzelem után a dunántúli és alsó-magyarországi nemesi és 

vitézlő rend tömegei álltak át a szövetségesek oldalára. November végén Esterházy Pál már 

8000 fős magyar katonaságról jelentett az Udvari Haditanácsnak, az 1683 nyarán még 

Thökölynek hódoló Czobor Ádám pedig 3000 katona felfogadására tett ajánlatot. Ekkorra 

azonban még nem dőlt el, mi legyen azokkal, akik 1683 tavaszán, nyarán elálltak a király 

hűségéről. A Thökölyhez átpártolt magyarok ügyében Bécsben alapvetően két álláspont 

feszült egymással szembe. A Habsburg-politika irányítóinak egy része példás büntetést 

akartak kiszabni az „árulókra”, míg a háborút folytatni kívánó személyek, élükön a 

szövetséges csapatok fővezérével, Lotharingiai Károly herceggel, az amnesztiát javasolták 

                                                 
1077 Esterházy Pál Thököly Imrének. Sopron, 1681. augusztus 12. OSZK Kézirattára, Thaly-gyűjtemény, Fol. 
Hung. 1389/1. a, fol. 32–33. 
1078 PÉTER, 1686, 158. 
1079 PÉTER, 1686, 180. 
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számukra. Miként Czigány István felhívta rá a figyelmet, a katonai vezetés tisztában volt 

azzal, hogy a 30000–35000 fős magyarországi katonaságot nem nélkülözhetik a háború 

elhúzódása esetén, a kemény ítéletek azonban ezt a tömeget a törökök oldalára 

kényszerítették volna. „Bécs megmentője”, a kahlenbergi csatában magát kitüntető Sobieski 

János lengyel király hasonló véleményen volt. Végül utóbbi irányvonal győzedelmeskedett, 

és I. Lipót 1684. január 12-én közkegyelmet hirdetett azoknak a magyaroknak, akik február 

végéig leteszik a hűségesküt a pozsonyi kegyelmi bizottság előtt.1080 

Január 3-án, tehát még a közkegyelem kihirdetése előtt Csáky István, válaszul I. 

Lipót 1683. december 23-án, Linzben kelt levelére, más ügyek mellett e tárgyban is tett 

javaslatot. Fogalmazványának két, helyenként eltérő tartalmú, lényegét tekintve azonban 

megegyező példánya maradt fenn, ezekből a második a kiforottabb, ám láthatólag szintén 

nem teljesen tisztázott változat. Kifejezve reményét, hogy Magyarországot I. Lipót uralma 

alatt sikerül megőrizni a kereszténység védőbástyájaként, Csáky azt tanácsolta, hogy a 

Felső-Magyarországon tartózkodó, néhány ezer fős német, magyar és horvát katonaságra 

alapozva – az első változat szerint igénybe véve a litván sereg közreműködését is – bizonyos 

pénzösszeggel ellátott és megfelelő felhatalmazással bíró biztosokat kéne kinevezni. Ezeket 

felruházta volna azzal a joggal, hogy az uralkodó pátense által kiszabott határidőig a 

hűségére fel nem esküdőktől elkobzandó birtokokat azoknak a visszatérő hűségeseknek 

adományozhassák, akik nagy károkat szenvedtek el a lázadóktól. Javasolta, hogy a régió 

azon katonai szálláshelyein vagy vármegyéiben, amelyeket a lengyelek elhagytak, vagy el 

sem foglalták őket, havi zsolddal ellátott végvári és mezei lovasokat szállásoljanak el az egri 

és váradi török jelentette fenyegetéssel szemben. Fellépett volna a katonai rendszabályok 

alól magukat kivonni akaró végvári gyalogos katonák ellen a végvidékek és a vármegyék 

egyetértésével és közreműködésével. Úgy vélte, hogy az ellenség kezében lévő Kassa, 

Bártfa, Eperjes és más erősségek parancsnokai különféle módon megvesztegethetőek. A 

vallásügyben a török háború alatt a köntörfalazást ajánlotta, nehogy a lázadóktól kapott 

információk ellenszenvet keltsenek a protestáns királyokban és fejdelmekben, akik emiatt 

elállnának a törökök elleni segítségnyújtástól. Thököly Imréről szólva jelezte, hogy az 

Sobieski János lengyel király közvetítésében bízva a birodalmi hercegi cím elnyerésében 

reménykedik, vagy legalábbis abban, hogy az uralma alatt álló terület abszolút ura lehet.1081 

                                                 
1080 CZIGÁNY, 2004, 151–152. 
1081 Csáky István I. Lipótnak. Szepes, 1684. január 3. MNL OL P 71 69. cs. Fasc. 188. Nr. 103. (nem saját kezű 
fogalmazvány, két példány) 
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 Az említett pozsonyi kegyelmi bizottság elnöke Lotharingia Károly lett, és bár 

kezdetben úgy tűnt, nem számítanak rá, végül Esterházy Pál nádor is helyet kapott benne 

királyi biztosként. Hamarosan Csákynak is bizalmi feladat jutott, a herceg és a nádor ugyanis 

márciusban őt hatalmazták fel azon személyek esküjének az átvételére, akik a háborús 

körülmények között nem utazhattak Pozsonyba, a bizottság ülései alatt azonban elszakadtak 

az ellenségtől. Thököly hiába tiltakozott, hivatkozva a rendi alkotmányosságra, és állított fel 

maga is Eperjesen egy kegyelmi bizottságot, az idő és a körülmények nem neki 

dolgoztak.1082 

Csáky Istvánnak az ekkor játszott szerepéről jelenleg még kevés adat áll 

rendelkezésre, ezzel kapcsolatos leveleinek némelyike ma vélhetőleg a különféle levéltári 

állagokban lappang. Március 24-én a hűségesküt letenni kívánó késmárkiak ügyében várta 

a pozsonyi bizottság rendelkezését,1083 Angyal Dávid kutatásaiból pedig tudható, hogy 

március 28-án Lőcséről a Dessewffy, a Berzeviczy és a Péchy családokhoz egyaránt írt az 

ügyben levelet.1084 Ezt a fajta közvetítő, „visszatérítő” tevékenységet vélhetőleg a kegyelmi 

bizottságtól kapott megbízástól függetlenül is végezte Csáky. A különféle tételekből, köztük 

két évnyi elmaradt felső-magyarországi főgenerálisi fizetéséből összetevődő pénzügyi 

követeléseit tartalmazó supplicatiójában ugyanis a Sobieski János lengyel király által Bécs 

varsói követének, Hans Christoph von Zierowsky bárónak a jelenlétében a kurucok 

visszatérítésére ígért 3000 birodalmi tallérért folyamodott, kiemelve, hogy Thököly Imre 

kisszebeni lovasai és gyalogosai közül 500-500 főt visszatérített I. Lipót hűségére. A 

szövegben később arra is fény derül, hogy nem kevés hajdút is visszacsábított. Emellett 

kérte, hogy a futárokkkal, kémekkel, levélhordókkal, a lengyelekkel és szatmáriakkal 

folytatott levelezéssel kapcsolatban felmerült költségeit is térítsék meg.1085 A teljes kép 

érdekében meg kell jegyezni, hogy Csáky István természetesen csak egyike volt a közvetítő, 

„visszatérítő” személyeknek, amit az 1684 májusi események is jól mutatnak. Bár ekkor 

Aeneas Caprara generális a Thökölyvel megkötendő fegyverszünetet ajánlotta, erre nem 

                                                 
1082 A pozsonyi és az eperjesi kegyelmi bizottságokról: ANGYAL, 1889, II, 93–94. VARGA, 2007, 224–225. 
Miután Esterházy úgy látta, hogy nem számítanak rá, I. Lipótnál, Lotharingiai Károlynál és az uralkodó mellett 
tartózkodó Emerich Sinelli bécsi püspöknél is panaszt tett. Ez minden bizonnyal közrejátszott abban, hogy 
végül nem hagyták ki a bizottság munkálataiból. IVÁNYI, 1991, 49–50. 
1083 Csáky István Lotharingiai Károlynak. Lőcse, 1684. március 24. MNL OL P 71 64. cs. Fasc. 175. Nr. 1. 
pag. 25–26. Késmárk helyzete ezt követően is meglehetősen kiszolgáltatott volt. A város májusban előbb ismét 
Thököly kezére került, majd a kurucok augusztusi kassai tanácskozása alatt a Szepességen átvonuló Schultz 
altábornagy újból visszafoglalta. ANGYAL, 1889, II, 98., 103. 
1084 ANGYAL, 1889, II, 94. 
1085 Ezen kívül például a főhadbiztos által beszedett 1000 forintot, és a lányának, Erdődy Sándor özvegyének, 
Csáky Krisztinának járó 5000 forintot is követelte. ÖStA AVA FHKA HFU Kt. 691. 1684. november 6. [régi 
r. Nr. 300.] fol. 101–112. 
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került sor. Ehelyett a bécsi udvar Barkóczy Ferenc felső-magyarországi vicegenerálist és 

Gombos Imre putnoki kapitányt, Csáky István két beosztottját szemelte ki arra a feladatra, 

hogy a Buonvisi pápai nuncius által az Udvari Kamarának nyújtott pénzügyi támogatás 

segítségével munkálkodjanak a kurucok tömeges elpártoltatásán.1086 

Korábban már említettem, hogy az 1685 végén Csáky István által összeszámolt, a 

király hűségére visszatért 17068 fős kurucság megnyerése fontos fordulópontot jelentett a 

háborúban, ugyanott a sereggé szervezésükre tett javaslatokról is megemlékeztem.1087 A 

visszatérítések során Aeneas Caprara és Csáky István folyamatosan együttműködtek a 

nyomok szerint. Komoly nyereséget jelentett Thököly Imre kuruc kapitányának, Petneházy 

Dávidnak az átpártoltatása, aki 1685 őszén Kassa feladásakor letette a hűségesküt – ezzel 

más kurucokat is arra ösztönözve, hogy kövessék példáját –, majd Regéc átadását már I. 

Lipót tisztjeként közvetítette.1088 Ebben bizonyára szerepe volt az iránta való megbecsülést 

kifejező, a korban ilyen esetekben nem szokatlan gesztusoknak is. Mikor például Petneházy 

valamikor 1685 végén a Regéc átadásával kapcsolatos érdemeire hivatkozva a néhai Baxa 

István birtokaiért folyamodott, beadványát Csáky István maga ajánlotta I. Lipótnak.1089 

A visszatérés gyakorlati menetéről, valamint Caprara és Csáky ezzel kapcsolatos 

szerepéről Thököly ezredesének, Ottlyk Györgynek a naplója szolgál példával. Ottlyk, 

miután 60 katonát maga mellé véve Keczer Sándorral, Vas Sándorral, Andrássy Péterrel és 

ifjabb Csáky Istvánnal – a felső-magyarországi főgenerális unokaöccsével, a néhai Csáky 

Ferenc fiával – kiment Kassáról, és hírét vette a közeledő német hadaknak, jobbnak látta 

letenni a hűségesküt. Erről gyorsan megegyezett a mellette lévő urakkal, majd két katonáját 

küldte a császáriak kassai táborába, akik hamarosan megérkeztek a megfelelő biztosítékkal. 

Ezt követően indult meg kurucaival október 3-án, Regéc alól a kassai német táborba, ahol, 

miután Barkóczy Ferenc és Scherffenberg fogadták őket, letették a hűségesküt. Caprara és a 

naplóban az „öreg” jelzővel illetett Csáky István október 6-án érkeztek Kassa alá, itt azonban 

érdemes átadni a szót Ottlyknak: „[Csáky és Caprara] engem mindjárt érdemem felett 

becsűltek, és ugyan ő Felségétűl Kaprarának adott plenipotentiája mellett engem 

óbesterségbe confirmáltak és verb-quártélyban promulgáltak; gyakran Kaprarával 

ebédelnem kellett.” Caprara október 12-én, ebéd után győzte meg Ottlykot, hogy próbálja 

                                                 
1086 ANGYAL, 1889, II, 96–97. 
1087 Ld. VIII. 2-es alfejezetben. 
1088 ANGYAL, 1889, II, 152. KÁROLYI–WELLMANN, 1936, 90. 
1089 Petneházy Dávid I. Lipótnak szóló beadványa, amelyben a mindkét ágon leszármazott nélkül maradt Baxa 
István Viss faluban lévő nemesi kúriájáért, Zemplén és Sáros vármegyei, valamint ungvári birtokaiért 
folyamodik. MNL OL G 12 1. d. XIII. 1. fol. 31–32. (A hátoldalán Csáky saját kezű megjegyzése, aláírásával 
ellátva: „Introscriptam instantiam Maiestati Vestrae Sacratissimae humillime commendo.”) 
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meg átcsábítani Petneházyt Kassáról. A Thökölyhez hűtlen kuruc e téren nem járt sikerrel, 

az adott szó ellenére ugyanis a vár védői fogságba vetették. Ottlyk Györgyöt Kassa bevételét 

követően sem felejtették el, Caprara és Csáky ugyanis 1686 nyarán azzal biztatták az akkor 

felsőozoróci házánál pihenő urat, hogy közbenjárásukra az egyik császári ezred vezetését is 

megkaphatja. Az ösztönzés hatott, július 6-án Ottlyk kíséretével megindult az akkor már 

ostrom alatt álló Buda felé, ahová négy nap múlva meg is érkezett.1090 

 Ottlyk György naplóját olvasva is kiderül az olvasó számára, milyen megélhetési 

problémákkal kellett szembenézniük a törvényes király hűségére visszatért kurucoknak és a 

Thökölyhez 1683 nyarán többnyire kényszerűségből, félelemből csatlakozó nemeseknek, 

akiknek birtokait a Szepesi Kamara időközben elfoglalta.1091 Szepes vármegye, miután 

követei visszatértek Aeneas Caprara generálistól, már október 19-én a konfiskált javak 

visszaadása érdekében fordult követei által Fischer Mihály szepesi kamarai 

adminisztrátorhoz, kérve, hogy a kamarai tisztek a szüretet se akadályozzák meg.1092 Mindez 

átvezet a következő problémakörhöz. 

 Aeneas Caprara generális Felső-Magyarország pacifikálása érdekében a király 

hűségére visszatérők számára teljes bűnbocsánatot hirdetett, és visszaszolgáltatta elkobzott 

birtokaikat, eljárását azonban a Szepesi Kamara természetesen helytelenítette. I. Lipót végül 

a Caprara elnökletével felálló, Korompay Péter egri püspököt, Csáky Istvánt és Belchamps 

Károly főhadbiztost soraiban tudó bizottságot bízta meg a helyzet rendezésével, melléjük 

adva Fischer Mihály szepesi kamarai adminisztrátort. Utasításuk szerint az 1670-ben 

elkobzott és már eladott javakat nem adhatták vissza, a kincstári jószág vagy erősség 

szomszédságában fekvő birtokokat pedig másikkal kellett kárpótolni. Fischer természetesen 

minél több birtokot akart megtartani kamarai kezelésben, míg a Magyar Kamara az Udvari 

Kamara támogatásával azt javasolta, hogy a főrebelliseknek csak fele birtokát adják vissza. 

Végül azonban a mérsékelt álláspontot képviselő Caprara és a többi tag, köztük Csáky 

                                                 
1090 OTTLYK, 1875, 35–36., 38. 
1091 A felsőozoróci házához november 12-én megérkező Ottlyk a következőt jegyezte fel: „Szegény feleségem, 
Pál fiacskámmal azóta sok nyomorúságot szenvedett: minden jószágomat elfoglalván Fiscus, csak szállásúl is 
nehezen obtineálta ozoróczi lakást. Elveszvén minden marhám és mobilisom, azon esztendőbeli procreatiót is 
pénzen kellett Fiscustúl redimálnom, úgy, hogy evő-kenyerem nem volt, midőn hazaérkeztem; újonnan 
kezdtem a gazdaságot nagy nyomorúsággal.” OTTLYK, 1875, 38.  
1092 Caprarához Görgey Boldizsárt, Máriássy Imrét és Görgey János küldte a vármegye, akik minden bizonnyal 
pozitív tartalmú üzenettel tértek vissza. Miután a követek jelentést tetek, a vármegye Horváth Markót és Imrét, 
Horánszky Jánost és Máriássy Ferenc özvegyét, Gehóczy Évát menesztette Fischerhez. Szepes vármegye 
Fischer Mihálynak. Lőcse, 1685. október 19. MNL OL E 254 97. cs. 1685 október, Nr. 84. Az egyéni 
kérelmezők között megtalálható például Máriássy Miklós és Gábor, akik 1685 novemberének végén, 
decemberének elején fordultak Fischerhez a konfiskált javaik ügyében. MNL OL E 254 97. cs. 1685 december, 
Nr. 58. 
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álláspontja győzedelmeskedett, ez azonban a gyakorlatban korántsem jelentette a birtokok 

azonnali visszaszolgáltatását.1093 

 Klobusiczky Ferenc, aki 1686 januárjának elején érkezett Zemplén vármegye 

követeként a Caprara által Kassára összehívott bizottsági ülésre, és ott Csáky Istvánnal is 

találkozott, felhívta annak veszélyére a figyelmet, hogy ha a kincstár által elkobzott 

jószágokat nem kapják vissza tulajdonosaik, azok bizonyosan az uralkodó ellenségivé 

válnak.1094 Azzal maga Csáky is tisztában volt, hogy a visszacsábított magyarok hűségének 

megtartása nagyban függ attól, visszakapják-e konfiskált birtokaikat, magát a kérdést 

azonban árnyaltabban látta. Még az előző év végén saját szomolnoki ügye mellett a felálló 

királyi bizottság tagjaként a visszaadandó birtokokkal kapcsolatos kassai pontok miatt írt a 

Szepesi Kamarának, kérve együttműködésüket,1095 a bizottságban végzett munkájáról 

azonban gyakorlatilag semmit sem tudni. Leveleskönyvében viszont szerencsére ma is 

olvasható Maholányi János kancelláriai titkárnak szóló levele, amit a bizottság első ülését 

követő napon írt meg Kassáról. Ebből kiderül, alapvetően bizonytalaságot okozott a 

bizottság tagjainak körében, hogy a számukra szóló utasítás olyan feltételeket is tartalmazott, 

amelyek az Udvari Haditanács kegyelemleveléből hiányoztak. Csáky konkrétan a bizonyos 

időn túl visszatérőkre, valamint a bécsi ostrom idején tanúsított helytállásra vonatkozó 

pontokat említette levelében, emellett utalt rá, hogy a kegyelemlevélben senkinek a 

személyét nem zárták ki a jogosultak köréből. Soraiból kiderül, hogy a bizottság tagjai 

útmutatást vártak, ő maga pedig úgy vélte, hogy annak hiányában sem a kincstár nem tehet 

szert bevételre, sem a király híveinek reménye nem telhet be. Igazságtalannak tartotta volna, 

ha a hűségesek helyett, akik közül „sokan megszomorodhatnak” és megkárosodhatnak, 

„némely új híveknek” kedveznek. Mindehhez annyit fűzött még hozzá Maholányinak, 

ezeket mintegy iránymutatásként és információként közölte vele bizalmasan, hogy ha úgy 

                                                 
1093 Károlyi Árpád és a munkáját átdolgozó Wellmann Imre szerint 1686 elején 600 elkobzott birtok és 
birtokrész, 1300-nál is több puszta- és mintegy 2000 megművelt jobbágytelek volt kincstári kezelésben Felső-
Magyarország 11 vármegyéjében. Erről és a fentiekről: KÁROLYI–WELLMANN, 1936, 95–96. A Csáky István 
felső-magyarországi főgenerális unokaöccsétől, a forrásokban ifjabbnak nevezett Csáky Istvántól és másoktól 
elkobzott birtokokat egyébként nem becsülték 220000 forintnál többre, ráadásul a jószágokat felerészben 
vissza kellett bocsátani tulajdonosaiknak. Vagyis a kincstár, feltéve, hogy a birtokok értékét helyesen mérték 
fel, különösen nagy bevételre nem számíthatott. Uo. 66. Esterházy Pál nádor 1685. november 25-én írta meg 
Kismartonból Szepes vármegyének, hogy a panaszok kivizsgálásával, Caprarát, Csáky Istvánt, az egri 
püspököt és másokat bíztak meg. ŠA LE SŽ, KP KS, Kr. 122., 1685, Nr. 331. (a vármegyei közgyűlés Lőcsén 
december 11-én hirdette ki) 
1094 A levélnek az utószavából derül ki, hogy Klobusiczky Csákyal is beszélt: „ezen órában lévén méltóságos 
gróf Csáky István generális uramnál”. Klobusiczky Ferenc ismeretlennek. Kassa, 1686. január 4. MNL OL P 
71 64. cs. Fasc. 174., R szekcióból kiemelt iratok, pag. 192–195. 
1095 Érdemi információval sajnos nem szolgál a levél. Csáky István a Szepesi Kamarának. Szepes, 1685. 
december 5. MNL OL E 254 97. cs. december, Nr. 133. 
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látja, közölhesse I. Lipóttal. Az elhaltaknak azon örökösei esetében, akik kegyelmet kaptak, 

alapvetően atyai, anyai jószágaik visszaadását látta tanácsosabbnak, mivel közöttük sokan 

voltak, akik inkább elszenvedői, semmint előidézői voltak az eseményeknek.1096 

 Csáky tehát különbséget tett hűségesek és a király „új hívei” között, és utóbbiak 

esetében is a jelek szerint visszatérésük időpontjától és cselekedeteik súlyától függően 

alkotott véleményt. Álláspontja az utókor szemével nézve is érthető és helytálló. A kor 

felfogását tekintve az sem meglepő, hogy a törökellenes háború során a kincstár kezére 

kerülő birtokok egyikét, Regécet magának kívánta megszerezni pénzügyi követeléseinek, a 

háború okozta kárainak kielégítése címén.1097 

 Csáky Istvánnak a fentiekben felvázolt tevékenysége 1686 végétől, úgy tűnik, 

háttérbe szorult, ami minden bizonnyal azzal állt összefüggésben, hogy 1686 őszén újabb 

feladat hárult személyére. Érdemes rá visszautalni, 1684 januárjában azon a véleményen 

volt, a vallás kérdésében a törökellenes háború idején köntörfalazni kell annak érdekében, 

hogy az uralkodó elnyerhesse a protestáns hatalmak támogatását. Nem tudni, hogy I. Lipót 

hogyan fogadta javaslatát, 1686 őszén mindenesetre Csákyt a vallásügy rendezésére hivatott 

bizottság vezetésével bízta meg, a bizottság tagjai rajta kívül Károlyi László, Klobusiczky 

Ferenc és Putnoky Ferenc lettek. A lényeget tekintve meglehetősen gyorsan sikerült 

eredményeket felmutatni, 1687 elejére Felső-Magyarországon az összes jelentősebb szabad 

királyi városban visszakapták a katolikusok a Thököly uralma idején a protestánsoknak 

átadott templomokat.1098 

                                                 
1096 Csáky István Maholányi Jánosnak. Kassa, 1686. január 4. MNL OL P 71 64. cs. Fasc. 175. Nr. 1. pag. 79–
81. Az örökösökkel kapcsolatos érvelésében Csáky a keresztneve szerint meg nem nevezett Nádasdyt említette 
meg konkrét példaként. Úgy vélte, ha neki törvényesen visszaadták atyai birtokait, akkor a kevésbé vétkesek 
esetében sem történhetne másként. 
1097 Erről a II. 2-es alfejezetben már bővebben szóltam. 
1098 Az uralkodó már 1682-ben megbízta Csákyt egy ilyen testület vezetésével, Thököly felkelése azonban 
lehetetlenné tette működését. Erről és a Csáky-bizottságról: MIHALIK, 2013, 132–133. A Csáky-bizottság 
idején történő templomfoglalásokról és a bizottság gyakorlati működéséről részletesen: MIHALIK, 2013, 149–
155. A Csáky-bizottságban helyet foglaló, Csáky utasításait követő Károlyi László ezzel kapcsolatos 
tevékenységére: GYULAI, 2008, 74–75. A kassai evangélikusok és Csáky tekintetében röviden: PAPP, 2011, 69. 
Elszórtan találhatóak még természetesen Csáky István ezzel kapcsolatos tevékenységére nézve források, 
amelyek azonban lényegében semmit sem tesznek hozzá a Mihalik Béla által leírtakhoz. Ld. például Csáky 
István Görgey Boldizsár szepes vármegyei alispánnak szóló levelét, amelyben intette, hogy az uralkodó 
parancsának megfelelően, és Zemplén vármegye példáját követve Szepes vármegye működjön közre a 
késmárki templomnak és a parókiának a katolikusok kezére juttatásában. Kassa, 1686. december 15. ŠA LE 

SŽ, KP KS, Kr. 123., 1686, Nr. 109. Ld. még I. Lipótnak szóló levelét a templomok elfoglalásának ügyében. 
Késmárk, 1687. január 21. MNL OL P 71 64. cs. Fasc. 175. Nr. 1. pag. 154. 1687. április 25-én Klobusiczky 
Ferenc Sárospatakról számolt be róla Csákynak, hogy parancsának megfelelően – az erőszak lehetőségének 
felvetésével – sikerült rábírni a sárospatakiakat, adják át önként az iskolát szőlőikkel, jövedelmeikkkel 
épületeikkel és szántóföldeikkel együtt a jezsuitáknak. MNL OL P 71 64. cs. Fasc. 174., R szekcióból kiemelt 
iratok, pag. 188–189. 
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 Csáky István számára a Magyar Királyság történelmében új fejezetet nyitó 1687–

1688-as pozsonyi országgyűlés hozta el a rangemelkedést. Ismeretes, hogy az országgyűlés 

az Antonio Carafa által felállított eperjesi vésztörvényszék árnyékában kezdte meg 

működését, amely az eperjesi polgárok és nemesek mellett Esterházy Pál nádort és Csáky 

Istvánt is célba vette. Petenada György vallomása nyomán Carafa még a Franz Ulrich von 

Kinsky cseh kancellár ellenlábasának számító Badeni Hermann haditanácsi elnököt terhelő 

régi gyanút is felelevenítette, amely szerint 1685-ben segítette volna Thököly átállási 

szándékát.1099 Később országbíróként éppen Csáky vezette a vésztörvényszékkel 

kapcsolatos panaszok kivizsgálásával megbízott bizottságot. Az országgyűlés közjogi 

szempontból nézve legfontosabb történése az ekkorra már inkább csak szimbolikus 

jelentőséggel bíró királyválasztás jogának1100 és az Aranybulla ellenállási záradékának 

eltörlése volt,1101 amely az Esterházy Pál nádor, Széchényi György esztergomi érsek, 

Korompay Péter kancellár és Orbán István személynök I. Lipóttal megkötött 

kompromisszumos megállapodásnak volt az egyik feltétele. Ezáltal sikerült azt is elkerülni, 

hogy a Franz Ulrich von Kinsky cseh kancellár körül tömörülő párt kierőszakolja a Magyar 

Királyságnak a jogeljátszás elvére és a fegyverjogra épülő berendezkedését.1102 A rendek 

szabad királyválasztó jogát védő Draskovich Miklós országbíró november 8-án 

bekövetkezett halálát követően nevezte ki az uralkodó az Esterházy körébe tartozó Csáky 

Istvánt országbíróvá, aki I. József december 9-i megkoronázásakor már a Magyar Királyság 

sorrendben második világi főméltóságaként vitte a koronázási ékszerek közül a jogart.1103 

 

                                                 
1099 Az eperjesi vésztörvényszéken történtekről: MT, IV/1, 84–85. Vö. SZALAY, 1857, 352–356. 
1100 A királyválasztás joga gyakorlatilag I. Ferdinánd fiának, Miksának a megválasztása óta formalitásnak 
számított, jelentősége ennek ellenére is volt, miként Pázmány Péter munkálkodása eredményeképpen II. 
Ferdinánd óta szokássá váló, általános jogbiztosítékokat tartalmazó hitlevél kiadásának is. BARTONIEK, 1939, 
92–95. 
1101 A Habsburg-ház öröklési jogának elfogadtatásáról: BARTONIEK, 1939, 96–106. 
1102 Az országgyűlés részletes ismeretésétől ezúttal is eltekintek. Azt mindazonáltal hangsúlyozni kell, hogy ez 
a kompromisszum elsősorban a főnemességnek kedvezett, így az ő érdekeiket szolgálta a spanyol eredetű 
intézménynek, a földbirtok oszthatatlanságát biztosító hitbizománynak a törvénybe iktatása is. Az 
országgyűlésről összefoglalóan ld. az R. Várkonyi Ágnes által írt fejezetet: MT, IV/1, 83–87. Ehelyütt nem 
térhetek ki a Magyar Királyság berendezésére tett javaslatoknak az ismeretetésére sem. Ezek közül az egyik 
legfontosabb Kollonich Lipót Einrichtungswerk des Königreichs Hungarn című tervezete. Kiadása bevezető 
tanulmánnyal ellátva: KALMÁR–VARGA, 2010. Esterházy Pál és a magyar rendek tervezete: IVÁNYI, 1971, 
137–161. 
1103 G. ETÉNYI, 2012, 569. Országbírói fizetése a szokásos 1200 rajnai forint volt, amelynek folyósításért a 
Szepesi Kamara felelt. ÖStA AVA FHKA HFU Kt. 738. 1688. február 3. [régi r. Nr. 319.] fol. 42–45. 
(mellékletben a Magyar Kancellária átirata az Udvari Kamarához. Eredeti, Maholányi János saját kezű 
aláírásával. Pozsony, 1687. december 8.) A gutaütésben elhunyt Draskovich Miklós halálának időpontjához: 
MIKÓ–PÁLFFY, 2002, 165–166. 
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IX. Összegzés 

 

Levonható-e bármiféle következtetés Csáky István gróf fordulatokkal teli pályafutásának 

alakulásából? Lehetséges-e életútját egységes magyarázóelv segítségével összegezni? E 

kérdésekre nehéz érdemleges, kielégítő választ adni. A korszak nagy túlélői közé tartozó 

gróf pályája az élete virágában elhunyt Esterházy Lászlóéhoz és Rákóczi Lászlóéhoz 

hasonlóan ígéretesen indult, sok más kortársához hasonlóan azonban a folyamatosan változó 

politikai és katonai helyzet miatt számára sem adatott meg, hogy konszolidált körülmények 

között bizonyítsa politikai képességeit és rátermettségét. Bizonyos állandó elemek 

ugyanakkor fellelhetőek az életútban. 

 Csáky nagy múltú, erős erdélyi kapcsolatokkal bíró családból származott. A 

középfokú tanulmányait a szepeshelyi jezsuita gimnáziumban végző ifjú sorsát alapvetően 

meghatározta, hogy édesapja, idősebb Csáky István tárnokmester Erdélyből való kényszerű 

távozását követően szívós munkával, szükség esetén az erőszaktól sem megriadva 

felküzdötte magát a magyarországi elit soraiba. Utódai boldogulását nagymértékben 

elősegítette a grófi cím elnyerésével, valamint a család központjává váló, stratégiailag jó 

helyen fekvő Szepesvárnak a megszerzésével, amely kiemelt hírközpontnak számított. Az 

1650–1660-as években a tárnokmesterre az erdélyi hírek továbbítójaként tekintettek az 

uralkodói udvarban. Politikai örökösének legkedvesebb fiát, Istvánt tekintette, akit különféle 

megbízatásai révén tudatosan beemelt a közéletbe. Az ifjú Csáky István az 1655-ös pozsonyi 

országgyűlésen a trónörökös Lipót főherceg kamarása lett, ekkor módjában állt megismerni 

az ország politizáló rétegének színe-javát is. Négy évvel később, ha édesapja irányításával 

is, a gyakorlatban már ő intézte az ügyeket, és amellett, hogy elnyerte a beregi főispáni 

tisztséget, a törökellenes harc jegyében – egyúttal a família birtokai védelmének érdekében 

– már ekkor kísérletet tett a szatmári főkapitányi tisztség elnyerésére is. Erre azonban 1661 

nyaráig várnia kellett. Még ezt megelőzően, 1661 januárjának közepén királyi tanácsosként 

részt vett azon az ülésen, ahol a magyar tanácsosok I. Lipótnak a védelemre szorítkozó 

álláspontját elutasítva felvázolták a nemzetközi szövetség megszervezésének a módját és a 

törökellenes támadó háborúnak a haditervét. 

 Szatmári főkapitányi időszaka ifjabb Csáky István önálló pályájának első fontosabb 

szakaszát jelentette. A tisztség elnyerésében Wesselényi Ferenc nádor, Rottal János titkos 

tanácsos és Nádasdy Ferenc országbíró egyaránt támogatták. Míg a nádorral való viszonya 

az évtized közepére megromlott, az egymás riválisaivá váló Rottalal és Nádasdyval később 
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is jónak nevezhető kapcsolatot ápolt. Hivatalviselése során Csáky Istvánnak mindvégig a 

császári parancsnokok és az aktuális felső-magyarországi főgenerális alárendeltségében, és 

meglehetősen nehéz körülmények között kellett működnie. Fizetetlen katonáinak helyzetét 

az évtized második felében a saját elmaradt zsoldjának fejében kibérelni tervezett birtokok 

jövedelmeiből rendezte volna, terve azonban a jelek szerint nem talált támogatásra. Ebben 

az időszakban tett erőfeszítéseinek és a vele kapcsolatos történéseknek a tükrében érthető, 

hogy már 1669 nyarán pártfogójának, Rottal Jánosnak a közbenjárását kérte annak 

érdekében, hogy leköszönhessen tisztségéről, lemondására azonban csak egy évvel később, 

a felső-magyarországi nemesi felkelés kitörésekor került sor. Bár a felkelés idején 

meglehetősen ellentmondásos magatartást tanúsító gróf végül elkerülte a felelősségre 

vonást, és elhunyt bátyja helyébe lépve szepesi főispáni kinevezését is megkapta, Bécsben 

bizonyosan sokáig nem felejtették el a történteket. Az 1670-es évek közepétől mindazonáltal 

fokozatosan helyreállt az iránta való bizalom, és az évtized végére előbb Szelepcsényi 

György esztergomi érsekkel, majd a nádorjelölt Esterházy Pállal is szorosabbra fűzte 

együttműködését. Az abszolutista kísérlet lezárásának tekinthető, rendi restaurációként is 

értelmezhető soproni országgyűlésen, 1681 decemberében Esterházy közbenjárására felső-

magyarországi főgenerálissá nevezték ki. Thököly Imre felkelése ugyan keresztülhúzta 

egyéni ambíciót, mégis, az ekkori történéseknek köszönhette elsősorban, hogy Draskovich 

Miklós országbíró halálát követően annak utódjává lépjen elő. Csáky ugyanis 1682–1683 

során egy pillanatra sem ingott meg, egy maroknyi főúrral egyetemben megmaradt a 

Habsburg uralkodó hűségén, és Bécs török ostromakor tanúsított helytállásával végleg 

elfeledtette 1670 tavaszának kellemetlen emlékét. Országbíróként a Magyar Királyság 

sorrendben második világi főméltóságának számított, érdemi beleszólása a politikai 

döntéshozatalba azonban ebben a minőségében sem volt. 

 Hosszú pályája során Csáky István szűk mozgástere ellenére is fáradhatatlanul 

dolgozott a bécsi és erdélyi politikusok közötti összeköttetés megteremtésén, illetve a 

meglévő kapcsolatok javításán. Kemény János eredélyi fejedelem, majd utóda, I. Apafi 

Mihály is kereste vele a kapcsolatot, és rendre ő biztosította a bécsi udvart képviselő Rottal 

János, valamint az erdélyi politika formálására nagy befolyással lévő Bánffy Dénes és Teleki 

Mihály közötti üzenetváltások zavartalan lebonyolítását is. Jó erdélyi kapcsolatrendszerére 

a későbbiekben is épített a bécsi politikai, ennek is köszönhette egyéb, nem kevésbé fontos 

tényezők mellett, hogy az 1670-es évek közepén helyett kapott a bujdosók visszatérítése és 

a protestáns felekezetek helyzetének rendezése céljából felállított politikai és vallásügyi 

bizottságokban. Mediátori tapasztalatainak az 1684-ben meginduló törökellenes háború 
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idején nagy hasznát vették, Csáky ugyanis Thököly Imre számos hívét csábította vissza a 

törvényes Habsburg király oldalára. 

Minden bizonnyal politikai nézeteinek közvetítése céljából adta ki 1674-ben Kassán 

latinul és Lőcsén saját fordításában magyarul a Politica philosophiai okoskodás-szerint való 

rendes életnek példája című, jezsuita szellemiségű államelméleti munkát, amelynek alapjául 

a később a cseh alkancellári tisztet is elnyerő Ferdinand Christoph von Scheidler lovag 

vizsgája alkalmából publikált Nexus philosophiae theorico-politicae, seu theses ex universa 

philosophia peripatetica második, rövidebb kiadása szolgált. A műben olvasható gondolatok 

által Csáky – hasonlóan Szelepcsényi Györgyhöz és Esterházy Pálhoz – egyfajta középutas, 

mérsékelt, a magyar rendi érdekeket is szem előtt tartó, nem mellesleg a katolikus vallás 

kizárólagosságát hirdető politikai koncepció mellett érvelhetett, egyszerre elutasítva a bécsi 

udvar abszolutista törekvéseit és a magyar köznemesség körében népszerű, a rendi anarchia 

jellegzetességeit magán viselő „nemesi köztársaság” eszményét. Ennek egyes elemei már az 

1660-as években is felfedezhetőek a gróf felfogásában. A Zrínyi Miklós horvát bán és 

Wesselényi Ferenc nádor által összefogott együttműködésnek a törökellenes háború 

kérdésében vallott nézetazonosság okán tagjává vált, a Wesselényi-szervezkedéstől azonban 

távol maradt, a törököknek való behódolásnak a gondolatát és a „rendi köztársasággal” 

kapcsolatos elképzeléseket mereven elutasítva. Ezt az összképet az 1670 tavaszán történtek 

sem írják felül. Thököly Imre felkelése idején tulajdonképpen ezeknek az elveknek 

megfelelően utasította vissza a vele való együttműködés bármiféle formáját. 

 A bécsi udvari arisztokráciába való integráció a magyar főurak többségéhez 

hasonlóan számára is nagy kihívást jelentett. Az udvarban fiatalon kevés időt töltött el, és a 

jelek szerint a német nyelvvel sem boldogult tökéletesen, ami komoly akadályát képezte a 

sokrétű udvari kapcsolatrendszer kiépítésének. Szatmári főkapitányi időszakában 

legfontosabb bécsi kapcsolata, egyben pártfogója a Titkos Tanács magyar referense, a 

Thurzók révén vele rokonságban álló Rottal János volt, aki a fő- és köznemesség más tagjai 

mellett őt is igyekezett minél közelebb vonni a bécsi udvarhoz. Csáky azonban ekkor nem 

tudott és talán nem is akart kilépni a rendi politizálás keretei közül, és ha ez a szándéka 

idővel esetleg változott is volna, nincs nyoma annak, hogy később Rottalhoz hasonló 

pártfogóra talált volna. 
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Felhasznált források és szakirodalom 

Levéltári források és kézirat-gyűjtemények1104 

 

Ausztria 

ÖStA = Österreichisches Staatsarchiv 

AVA = Allgemeines Verwaltungsarchiv 

FA Harrach = Familienarchiv Harrach 

FHKA HFU = Finanz- und Hofkammerarchiv, Hoffinanz Ungarn Akten 

FHKA MBW = Finanz- und Hofkammerarchiv, Ungarisches Münz- und 

Bergwesen 

FHKA VUG = Finanz- und Hofkammerarchiv, Vermischte ungarische 

Gegenstände 

HHStA = Haus-, Hof- und Staatsarchiv 

 FA Csáky = Familienarchiv Csáky, Szepesmindszenti levéltár 

FA Erdődy = Familienarchiv Erdődy, Correspondentiae sive Literae missiles 

diversorum cum comite Nicolao Erdődy habitae, Kt. 106. Lad. 101. Fasc. 11. 

HA OMeA = Hofarchive, Obersthofmeisteramt 

UA Spec. = Ungarische Akten Specialia 

KA = Kriegsarchiv 

AFA = Alte Feldakten, Kt. 167., 168. 

HKR Prot. Exp. = Wiener Hofkriegsrat Expedit Protokollen 

 HKR Prot. Reg. = Wiener Hofkriegsrat Registratur Protokollen 

Magyarország 

ELTE EKL Kézirat- és Ritkaságtára = Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi 

Könyvtár és Levéltár Kézirat- és Ritkaságtára 

 Coll. Kapr. ser. A. Tom. VIII. = Kaprinai-gyűjtemény (Collectio 

Kaprinayana), A sorozat, 8. kötet 

MNL OL = Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára 

Magyar Kancelláriai Levéltár 

A 5 = Insinuata Cancellariae Austriacae et Cancellariae Status Intimae 

                                                 
1104 A csomó-, doboz-, fasciculus-, köteg- és tételszámokat, ha vannak, nagyobb mennyiség átnézése, illetve 
felhasználása esetén nem tüntettem fel. 
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A 57 = Libri regii 

Magyar Kincstári Levéltárak 

E 156 = Magyar Kamara archívuma, Urbaria et Conscriptiones 

E 199 = Magyar Kamara archívuma, Archivum familiae Wesselényi, 4. d. 22. 

pall. Csáky István levelei Wesselényi Ferenc nádorhoz 

E 200 = Magyar Kamara archívuma, Acta diversarum familiarum, 5. cs. 11. 

t. Csáky család 

E 204 = Magyar Kamara archívuma, Missiles, 8., 38. d. 

E 210 = Magyar Kamara archívuma, Militaria, 56. d. 9. t., Besztecebánya 

(Levelek Caprara magyarországi főkapitányhoz) 

E 250 = Szepesi Kamara regisztratúrája, Litterae Camerae Posoniensis et 

aliorum, 44., 45. cs. 

E 254 = Szepesi Kamara regisztratúrája, Repraesentationes, informationes et 

instantiae 

A Thököly- és a Rákóczi szabadságharcok levéltárai 

G 12 = A Thököly-szabadságharc levéltára, Levelek, 1. d. 

Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok 

I 48 = Ungarn, Fasc. 377/A: Korrespondenz des Prinzen Johann Caspar von 

Ampringen mit Ungarischen Magnaten und Kirchenfürsten, 1. d. 

Regnicolaris levéltár  

N 34 = Archivum Judicum Curiae, 16. cs. Fasc. 2. Acta commissionis regiae 

Eperjessini 

Családi levéltárak 

P 71 = Csáky család központi levéltára 

P 72 = Csáky család kassai levéltára 

P 125 = Esterházy család hercegi ágának levéltára, Pál herceg iratai, 18. k. 

Pál nádorhoz intézett levelek. Idegen személyek levelei 

P 235 = Festetics család keszthelyi levéltára, gersei Pethő család, 122. k., 14., 

Acta familiarium Rottal, Bucsányi, Fitter 

P 451 = Lónyay család levéltára, az OL által rendezett iratok, 3. cs. 4. t., 

Birtokosztályok, cserék, átengedések, családtagok, ill. rokonok közt 

P 659 = Teleki család marosvásárhelyi levéltára, Missiles, 25., 43. cs. 

P 1238 = Teleki család marosvásárhelyi levéltára, Teleki Mihály gyűjtemény, 

2., 3., 14. d. 
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P 1239 = Teleki család marosvásárhelyi levéltára, Apafi Mihály gyűjtemény, 

6., 7. d. 

P 1899 = Forgách család gimesi ága, Rokon és idegen családok jelzeteletlen 

iratai, 4. tétel, Csáky család 

MNL SzSzBML = Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár 

XV. 81. = Szabolcs, Szatmár, Bereg megyei helytörténeti adatok 

gyűjteménye. Bereg megyei másolatok. Nr. 155. 

MTA BTK MI = Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Központ, 

Művészettörténeti Intézet 

Levéltári regesztagyűjtemény, A–XIV–1 Csáky család 

MTA Kézirattára = Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára 

Történettudományi Bizottság másolatai, Másolatok a Lobkowitz család raudnitzi 

levéltárából. 

MS 4928 C 37 = Csáky István levelei Wenzel Eusebius von Lobkowitz 

herceghez 1664–1669 

MS 4929 C 35 = Rottal János levelei Wenzel Eusebius von Lobkowitz 

herceghez 1661-1673 

OSZK Kézirattára = Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára 

Thaly-gyűjtemény, Fol. Hung. 1389/1. a = Thaly Kálmán kuruckori 

okmánygyűjteménye, Eredeti okmányok, Folio Hungarica 1389/1. a 

PL = Prímási Levéltár (Esztergom) 
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Románia 
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AMK MMK = Archív Mesta Košice, Magistrát mesta Košice 

 Collectio Schwartzenbachiana, r. 1682 
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Függelék 

 

1. melléklet: Csáky István felső-magyarországi főgenerális javaslata az 
üresedésben lévő tisztségek betöltésére (1685 vége, 1686 eleje)1 

 

Javaslat a végházakban megüresedett tisztségek betöltésére 
 2 főporkoláb strázsamester 2 gyaloghadnagy 
Kassa 1. Péchy Gábor 

2. Beczkereky Ferenc 
3. Szunyoghy István 

1. Nicolaus Clesse 
2. Feia István 
3. Jászay László 

1. Hedry Mihály 
2. Berthóty Ádám 
3. Borsy György 

1. Tarnóczy Ferenc 
2. Nemessány István 
3. Vass Ezékiel 

1. Aczél János 
2. Szügyi Pál 
3. Tarnóczy Lajos 

 

 főkapitány vicekapitány 
Szendrő 1. Pethő Zsigmond gróf 

2. Perényi János 
3. Gombos Imre 

ekkor nincs üresedésben 

Tokaj 1. báró Andrássy István 
2. Melczer János 
2. Péchy Ádám 

1. Semsey János 
2. Keczer Sándor 
3. Galambos Ferenc 

Ónod 1. Pethő Zsigmond gróf 
2. báró Barkóczy László 
3. báró Andrássy Péter 

1. Semsey András 
2. Szőcs János 
3. Putnoky Bálint 

Diósgyőr „Praesedia Diós Győr et Putnok deserta” 
Putnok 
Szatmár 1. Csáky Zsigmond gróf 

2. báró Perényi Pál 
3. báró Melith Pál 

ekkor nincs üresedésben 

Kálló 1. Csáky László gróf 
2. báró Barkóczy György 
3. báró Perényi Pál 

1. Szőcs János 
2. Ibrányi László 
3. Jaxo Dénes 

Szolnok ?2 1. Semsey András 
2. Dőry András 
3. Vay Ádám 

                                                 
1 A forrásként szolgáló irat: MNL OL P 71 64. cs. Fasc. 174. Nr. 23/2. és 3. 
2 Szolnoknál semmi nem olvasható. 1686 júliusában Berhóty Istvánt javasolta szolnoki főkapitánynak. OROSS, 
2013, 91. 
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Javaslat a mezei haderő fő- és vicekapitányi tisztségeire 
lovaskapitányok 

főkapitány vicekapitány 
Csáky László gróf Jaxo Dénes 
Barkóczy Ferenc és Gombos Imre „sunt actualiter colonelli, et locumtenentes habent” 
Deák Ferenc Kiss Ferenc 
Kende Márton Semsey Zsigmond 
Ottlyk György Pongrácz Gáspár 
Petneházy Dávid Czurulyay István 

 

gyalogkapitányok 
főkapitány vicekapitány 

báró Andrássy Pál Bakos Mihály 
báró Andrássy István Tunyogi Sámuel 
Arany László Perényi János 

 

2. melléklet: Solutio Menstrua Militiae Superioris Hungariae ex 6000. 
Capitibus, tam Pedestris, quam Equestris Ordinis Constans3 

 

„Tabella Hungariae Militiae”, 1686 ősze 
Az ezredek és 

századok 
vezetői 

század fő havi fizetés 
rajnai forintban 

lovas gyalogos 

Barkóczy 
Ferenc ezrede 

10 - 700 3653 

Csáky László 
ezrede 

10 - 700 3653 

Tunyogi 
Sámuel ezrede 

- 10 600 2671 

Kovács András - 6 600 2711 
Sennyey István 5 - 400 2054 

Kiss Balázs 5 - 400 2054 
Horváth János 5 - 400 2054 

Bagossy László 3 - 300 1483 

                                                 
3 MNL OL P 71 64. cs. Fasc. 174. Nr. 44/2. (ld. még Csáky István leveleskönyvében: Uo. Fasc. 175. pag. 144) 
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Semsey András 3 2 500 2394 
Gombos Imre 1 2 300 1426 
Ragaly János 1 1 300 1367 

Berthóty István 1 1 200 936 
Palády András - 3 300 1380 

Weczei 
(Vécsey?) 

Sándor 

1 1 150 722 

Semsey János 1 1 150 728 
Csáky István    630 

Barkóczy 
Ferenc 

   315 

Hangossi 
commissarius 

   126 

Hoffman 
hadsegéd 

   57 

    Összesen: 
30414 

 

3. melléklet: Csáky István itineráriuma 1655–16874 

 

Tartózkodási hely és 
időpont 

Levélíró és címzett Jelzet 

pozsonyi országgyűlés, 
1655 

 Május 9., ebéd után 
meglátogatja szállásán 
Rákóczi Lászlót: „Jött 
hozzám ebéd után ifjú 
Csáky István uram, 
Illésházy Zsigmond 
uram és Sárkány János 
is.” RLN, 1990, 122. 
Június 6. és 27., előbb 
Mária Elenonóra, majd 
I. Lipót koronázási 
lakodalmán Giovanni 
Battista Nani velencei 

                                                 
4 Az itineráririumban az egyszerűség kedvéért – és amiatt, hogy nyilvánvalóvá váljon a hivatalos jelleg – a 
Szepesi Kamarának szóló beadványok és kérelmek, valamint a Szepes vármegyének szóló levelek esetében 
nem tüntettem fel, ha a kamara helyett címzettként az elnök vagy az adminisztrátor, illetve a szepesi alispán 
neve olvasható. 
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követ ad hoc kéztörlő-
átadója és pohárnoka: 
LUDIKOVÁ–MIKÓ–
PÁLFFY, 2007, 340. 

Szepesvár, 1657. május 18. Id. Cs. I. Csáky Anna 
Franciskának 

OL P 71 Fasc. 127. 
„Fiam, István 
elfáradott lovai 
nyugodalma után, 
pünkösd másodnapján 
indul innét” 

Szepesvár, 1657. október 6. Cs. I. Máriássy Ferencnek IVÁNYI, 1917, 143. 
Bécs, 1659. március 1. Lippay György Wesselényi 

Ferencnek 
LGYL, 2015, 337. sz. 
 „Barkoczi Vram fö 
Ispansagat igen futtia 
maga itt fen leuen 
Chiaky Istuan Vram, 
szerenche ha el nem 
uiszi.” 

Szucsa, 1659. augusztus 6. Károlyi László feleségének KCSO, 1887, IV, 393. 
„most estve ifjú gróf 
Csáky István uram 
érkezett ide az 
asszonnyal együtt. Még 
szemben nem voltunk, 
hanem Isten viradtat 
adván érnünk, szemben 
leszek góf urammal is” 

pozsonyi országgyűlés, 
1659 

Id. Cs. I. ifj. Csáky Istvánnak 
írt levelei Pozsonyba 

OL P 71 Fasc. 260. 

Bécs, 1660. január 4. ifj. Cs. I. id. Csáky Istvánnak OL P 72 Fasc. 652. 
Szepes, 1660. január 27. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 2. sz. 
Bécs, 1660 májusa id. Cs. I. ifj. Csáky Istvánnak OL P 71 Fasc. 260. 

„Fiamnak, Csáky 
Istvánnak adassék az 
őfelsége udvarában”,  

Szepesvár, 1660. július 5. Cs. I. ismeretlennek RCSL, 2017, 4. sz. 
Szepesvár, 1660. október 9. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 5. sz. 
Szepes, 1660. november 29. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 7. sz. 
Bécs, 1660. december 31. ifj. Cs. I. id. Csáky Istvánnak OL P 72 Fasc. 652. 
Bécs, 1661. január 15. ifj. Cs. I. id. Csáky Istvánnak OL P 71 Fasc. 260. 
Rásony, 1661. február 3. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 8. sz. 
Szepesvár, 1661. március 
15. 

Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 9. sz. 
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Szepesvár, 1661. április 15. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 10. sz. 
Szepes, 1661. április 17. Cs. I. ismeretlennek OL P 71 Fasc. 266. 

XII. 
Szepes, 1661. április 23. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 12. sz. 
Pozsony, 1661. május 21. 
előtt 

Nádasdy Ferenc ifj. Csáky 
Istvánnak. Pottendorf, 1661. 
május 21. 

OL P 71. Fasc. 266. 
IX. 
„Kegyelmed 
szerencsés Pozsonyban 
érkezését értettem.” 

Pozsony, 1661. május 28. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 14. sz. 
Szepes, 1661. szeptember 8. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 15. sz. 
Szepesvár, 1661. október 
11. 

Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 16. sz. 

Szepesvár, 1661. október 
16. 

Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 17. sz. 

Szepesvár, 1661. október 
24. 

Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 18. sz. 

Szepesvár, 1661. december 
10. 

Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 20. sz. 

Kluknó, 1662. január 22. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 23. sz. 
Szepesvár, 1662. február 6. id. Cs. I. ismeretlennek E 204 38. d. „mostani 

négy órakor vettem az 
inclusát, az kire nézve 
mindjárt István fiamot 
megindítottam gróf 
Rottal uramhoz” 

Szepes, 1662. február 9. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 24. sz. 
Szepesvár, 1662. február 14. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 25. sz. 
Szepesvár, 1662. február 16. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 26. sz. 
Szepesvár, 1662. február 20. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 27. sz. 
Szatmár, 1662. augusztus 
18. 

Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 42. cs. 

Szatmár, 1662. szeptember 
23. 

Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 42. cs. 

Szatmár, 1662. november 
13. 

Cs. I. Gehóczy [?] Lászlónak OL P 71 Fasc. 259. 

Szepesvár, 1662. december 
5. 

Cs. I. Wolfgang Friedrich Cobb 
von Nüdingennek 
(válaszfogalmazvány) 

OL P 72 Fasc. 515. 

Szepesvár, 1662. december 
15. 

Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 42. cs. 

Szepesvár, 1662. december 
20. 

Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 42. cs. 
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Rókus, 1663. január 5. Cs. I. Mindszenti Krisztinának OL P 71 Fasc. 260. 
Szepes, 1663. január 17. Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 71 Fasc. 269/e. 
Szepesvár, 1663. február 24. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 43. cs. 
Szepesvár, 1663. március 5. Cs. I. Wesselényi Ferencnek 

(válaszfogalmazvány) 
OL P 71 Fasc. 266. X. 

Szepesvár, 1663. március 9. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 43. cs. 
Szepesvár, kb. 1663. 
március 26. és április 2. 
között 

Csáky Ferenc 1663. március 
26-án és április 2-án, 
Pozsonyból írt levelei Csáky 
Istvánnak Szepesvárba. 

OL P 71 Fasc. 266. I. 

Késmárk, 1663. május 19–
20. 

Keczer Ambrus 
naplóbejegyzése 

Május 19-én, egy 
szombati napon 
vacsorára érkezett 
Késmárkba, majd a 
következő reggelen 
elindult. 
KECZER, 1894, 103.   

Szepesvár, 1663. május 25. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 43. cs. 
Szepesvár, 1663. június 29. Cs. I. Zrínyi Miklósnak R. VÁRKONYI, 1996, 

304–305. 
Szepes, 1663. július 3. Cs. I. egy ismeretlen kilétű 

erdélyi grófnak (Rhédey László 
temetése ügyében, Tyukodi 
György 1663. július 29-én, 
Szatmáron kelt levelének 
mellékleteként) 

OL P 71 Fasc. 266. V. 

Szepesvár, 1663. július 30. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 43. cs. 
Szatmár, 1663. augusztus 
11. 

Kászoni Márton Johann 
Ferdinand von Portiának 

ÖStA HHStA UA 
Spec. Kt. 341. Konv. 
A. (Portia Akten) 
„dominus Czaki iam 
est hic” 

Szatmár, 1663. augusztus 
14. 

Cs. I. Bereg vármegyének SzSzBML XV. 81. 

Szatmár, 1663. augusztus 
16. 

Cs. I. Bereg vármegyének SzSzBML XV. 81. 

Szatmár, 1663. augusztus 
12. 

Cs. I. ismeretlennek OL P 71 Fasc. 266. 
XII. 

Szatmár, 1663. augusztus 
23. 

Cs. I. Wesselényi Ferencnek OL E 199. 22. pal. II. 

Szatmár, 1663. augusztus 
24. 
 

Cs. I. Wesselényi Ferencnek 
Cs. I. a Szepesi Kamarának 

OL E 199. 22. pal. II. 
OL E 254 43. cs. 
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Szatmár, 1663. szeptember 
21. 

Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 43. cs. 

Szatmár, 1663. október 4. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 43. cs. 
Szatmár, 1663. október 5. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 43. cs. 
Szepes, 1663. december 10. Cs. I. Zrínyi Miklósnak R. VÁRKONYI, 1996, 

305–306. 
Szepes, 1663. december 14. Cs. I. ismeretlennek OL P 71 Fasc. 262. I. 
Szatmár, 1664. január 17. Cs. I. Wenzel Eusebius von 

Lobkowitznak 
MTA Kézirattára, 
Történettudományi 
Bizottság másolatai, 
Másolatok a Lobkowitz 
család raudnitzi 
levéltárából, C 37 

Szatmár, 1664. március 8. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 28. sz. 
Szatmár, 1664. március 24. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 29. sz. 
Szepes, 1664. április 4. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 30. sz. 
Szepes, 1664. május 8. Cs. I. Wesselényi Ferencnek OL E 199. 22. pal. II. 
Szepesvár, 1664. május 16. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 44. cs. 
Szepes, 1664. május 16. Cs. I. Wesselényi Ferencnek OL E 204 8. d. 
Györke, 1664. május 20. Cs. I. Wesselényi Ferencnek OL E 199. 22. pal. II. 
Szatmár, 1664. február 24. Cs. I. ismeretlennek OL E 204 8. d. 
Szatmár, 1664. május 30. Cs. I. Wesselényi Ferencnek OL E 204 8. d. 
Szatmár, 1664. június 2. Cs. I. Wesselényi Ferencnek OL E 204 8. d. 
Szatmár, 1664. június 21. Cs. I. Teleki Mihálynak TML, III, 151. 

 
Szatmár, 1664. július 26. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 31. sz. 
Szatmár, 1664. augusztus 
21. 

Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 32. sz. 

Szepesvár, 1664. 
szeptember 4. 

Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 33. sz. 

Szalka, 1664. október 8. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 34. sz. 
Szepes, 1664. október 21. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 35. sz. 
Szatmár, 1664. november 
12. 

Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 36. sz. 

Szatmár, 1664. december 
17. 

Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 37. sz. 

Szatmár, 1665. január 11. Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 72 Fasc. 501. 
Szatmár, 1665. január 20. Cs. I. Wenzel Eusebius von 

Lobkowitznak 
MTA Kézirattára, 
Történettudományi 
Bizottság másolatai, 
Másolatok a Lobkowitz 
család raudnitzi 
levéltárából, C 37 
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Bécs, 1665. április 2. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 45. cs. 
Bécs, 1665. május 6. Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 71 Fasc. 269/e. 
Bécs, 1665. június 26. Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 71 Fasc. 269/e. 
Szatmár, 1665. augusztus 
15. 

Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 45. cs. 

Szatmár, 1665. augusztus 
30. 

Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 71 Fasc. 269/e. 

Szatmár, 1665. október 3. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 45. cs. 
Szatmár, 1665. december 
10. 

Cs. I. a váradi pasának (Csáky 
Ferenchez szóló, 1666. január 
1-én kelt levelének melléklete) 

OL P 71 Fasc. 269/e. 

Szatmár, 1665. december 
20. 

Cs. I. a váradi pasának (Csáky 
Ferenchez szóló, 1666. január 
1-én kelt levelének melléklete) 

OL P 71 Fasc. 269/e. 

Szatmár, 1665. december 
24. 

Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 71 Fasc. 269/e. 

Szatmár, 1666. január 1. Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 71 Fasc. 269/e. 
Szatmár, 1666. január 5. Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 71 Fasc. 269/e. 
Aranyosmeggyes, 1666. 
január 14. 

Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 57. sz. 

Szatmár, 1666. január 19. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 46. cs. 
Aranyosmeggyes, 1666. 
január 22. 

Cs. I. Teleki Mihálynak? 
Cs. I. a Szepesi Kamarának 

OL P 659 Nr. 852. 
OL E 254 46. cs. 

Szatmár, 1666. február 5. Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 71 Fasc. 269/e. 
Szatmár, 1666. március 12. Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 71 Fasc. 269/e. 
Aranyosmeggyes, 1666. 
március 27. 

Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 71 Fasc. 269/e. 

Aranyosmeggyes, 1666. 
április 2. 

Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 71 Fasc. 269/e. 

Aranyosmeggyes, 1666. 
április 13. 

Cs. I. Zichy Istvánnak OL E 200 5. cs. 11. t. 

Szepesvár, 1666. május 2. Cs. I. Teleki Mihálynak OL P 659 Nr. 852. 
Szepes, 1666. június 13. [?] Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 71 Fasc. 269/e. 
Sáros, 1666. június 28. Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 71 Fasc. 269/e. 
Szatmár, 1666. július 5. Cs. I. Teleki Mihálynak TML, III, 582. 
Szatmár, 1666. július 10. Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 71 Fasc. 269/e. 
Aranyosmeggyes, 1666. 
július 25. 

Cs. I. Teleki Mihálynak OL P 659 Nr. 852. 

Aranyosmeggyes, 1666. 
augusztus 8. 

Cs. I. Teleki Mihálynak OL P 659 Nr. 852. 

Szatmár, 1666. augusztus 9. Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 71 Fasc. 269/e. 
Szatmár, 1666. augusztus 
14. 

Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 46. cs. 
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Szatmár, 1666. augusztus 
15. 

Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 46. cs. 

Szatmár, 1666. augusztus 
18. 

Cs. I. Csáky Ferencnek 
Cs. I. a Szepesi Kamarának 

OL P 71 Fasc. 269/e. 
OL E 254 46. cs. 

Szatmár, 1666. augusztus 
21. 

Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 46. cs. 

Szatmár, 1666. augusztus 
23. 

Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 46. cs. 

Szatmár, 1666. augusztus 
24. 

Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 71 Fasc. 269/e. 

Szatmár, 1666. augusztus 
25. 

Cs. I. Csáky Ferencnek 
Cs. I. Teleki Mihálynak 

OL P 71 Fasc. 269/e. 
OL P 659 Nr. 852. 

Szatmár, 1666. szeptember 
1. 

Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 46. cs. 

Szatmár, 1666. szeptember 
8. 

Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 71 Fasc. 269/e. 

Szepes, 1666. október 2. Cs. I. Pethő Zsigmondnak 
(válaszfogalmazvány) 

OL P 507 Ser. A. V. 
Nr. 525. 

Szepesvár, 1666. október 
21. 

Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 46. cs. 

Szepes, 1666. október 26. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 76. sz. 
Szepes, 1667. január 16. Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 71 Fasc. 269/e. 
Szepes, 1667. január 22. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 79. sz. 
Eperjes, 1667. január 29. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 81. sz. 
Szatmár, 1667. február 2. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 82. sz. 
Namény, 1667. február 7. Cs. I. Kemény Katának ANR Cluj Fond 

familial Bethlen din 
Criș Nr. 16. 

Namény, 1667. február 9. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 83. sz. 
Namény, 1667. február 13. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 84. sz. 
Szatmár, 1667. február 18. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 86. sz. 
Szatmár, 1667. február 23. Cs. I. Rottal Jánosnak 

Cs. I. I. Lipótnak 
RCSL, 2017, 87. sz. 
(melléklettel) 

Besztercebánya, 1667. 
március 5. 

Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 89. sz. 

Besztercebánya, 1667. 
március 8. 

Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 90. sz. 

Besztercebánya, 1667. 
március 17. 

Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 92. sz. 

Tokaj, 1667. március 31. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 94. sz. 
Szatmár, 1667. április 2. Cs. I. I. Lipótnak 

(fogalmazvány) 
OL P 71 Fasc. 188. 
OL P 507 Ser. A. V. 
Nr. 519. 
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Cs. I. Zólyomi Miklósnak 
(válaszfogalmazvány) 

Szatmár, 1667. április 4. Cs. I. Rottal Jánosnak 
Cs. I. I. Lipótnak 
(fogalmazvány) 

RCSL, 2017, 97. sz. 
OL P 71 Fasc. 188. 

Szatmár, 1667. április 6. 
Som, 1667. április 6. 

Cs. I. Rottal Jánosnak 
Cs. I. Csáky Ferencnek 

RCSL, 2017, 98. sz. 
RCSL, 2017, 99. sz. 

Szatmár, 1667. április 9. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 101. sz. 
Szatmár, 1667. április 16. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 103. sz. 
Szatmár, 1667. április 23. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 106. sz. 
Szatmár, 1667. április 27. 
Aranyosmeggyes, 1667. 
április 27. 

Cs. I. Rottal Jánosnak 
Cs. I. a Szepesi Kamarának 

RCSL, 2017, 108. sz. 
OL E 254 47. cs. 

Szatmár, 1667. május 10. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 111. sz. 
Szatmár,1667. május 17. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 114. sz. 
Szatmár, 1667. május 18. Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 71 Fasc. 269/e. 
Szatmár, 1667. május 20. Cs. I. Rhédey Ferencnek 

(válaszfogalmazvány) 
Cs. I. a Szepesi Kamarának 
Cs. I. Rottal Jánosnak 

OL P 507. Ser. A. V. 
Nr. 518. 
OL E 254 47. cs. 
RCSL, 2017, 116. sz. 

Szatmár, 1667. május 21. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 117. sz. 
Szatmár, 1667. május 22. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 118. sz. 
Szatmár, 1667. május 25. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 119. sz. 
Szatmár, 1667. május 26. Cs. I. Nádasdy Ferencnek 

Cs. I. Rottal Jánosnak 
Cs. I. Kende Gábornak 
(válaszfogalmazvány) 

OL P 507. Ser. A. V. 
Nr. 557/3. 
RCSL, 2017, 120. sz. 
OL P 507. Ser. A. V. 
Nr. 525. 

Szatmár, 1667. május 29. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 121. sz. 
Szatmár, 1667. június 1. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 123. sz. 
Szatmár, 1667. június 3. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 124. sz. 
Béltek, 1667. június 5. Cs. I. Bánffy Dénesnek 

(válaszfogalmazvány) 
BALOGH–BARTA M., 
2015, 151–152. 

Szatmár, 1667. június 8. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 129. sz. 
Szatmár, 1667. június 15. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 130. sz. 
Szatmár, 1667. június 18. Cs. I. két levele Rottal 

Jánosnak 
RCSL, 2017, 131. és 
132. sz. 

Szatmár, 1667. június 21. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 133. sz. 
Szatmár, 1667. június 25. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 135. sz. 
Szatmár, 1667. július 2. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 137. sz. 
Szatmár, 1667. július 3. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 138. sz. 
Szatmár, 1667. július 7. Cs. I. a Szepesi Kamarának 

Cs. I. Rottal Jánosnak 
OL E 254 47. cs. 
RCSL, 2017, 139. sz. 
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Szatmár, 1667. július 9. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 141. sz. 
Szatmár, 1667. július 12. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 142. sz. 
Szatmár, 1667. július 22. Cs. I. két levele Rottal 

Jánosnak 
RCSL, 2017, 143. és 
144. sz. 

Szatmár, 1667. július 27. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 47. cs. 
Szatmár, 1667. július 30. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 145. sz. 
Béltek, 1667. augusztus 1. 
Szatmár, 1667. augusztus 1. 

Cs. I. Bánffy Dénesnek 
(válaszfogalmazvány) 
Cs. I. Rottal Jánosnak 

BALOGH–BARTA M., 
2015, 158. 
RCSL, 2017, 146. sz. 

Szatmár, 1667. augusztus 2. Cs. I. Rottal János RCSL, 2017, 147. sz. 
Szatmár, 1667. augusztus 6. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 149. sz. 
Szatmár, 1667. augusztus 
14. 

Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 47. cs. 

Szatmár, 1667. augusztus 
16. 

Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 150. sz. 

Szatmár, 1667. augusztus 
27. 

Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 152. sz. 

Szatmár, 1667. augusztus 
31. 

Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 153. sz. 

Aranyosmeggyes, 1667. 
szeptember 1. 

Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 154. sz. 

Szatmár, 1667. szeptember 
5. 

Cs. I. Csáky Ferencnek 
Cs. I. a Szepesi Kamarának 

RCSL, 2017, 157. sz. 
(1. melléklet) 
OL E 254 47. cs. 

Szatmár, 1667. szeptember 
10. 

Cs. I. Rottal Jánosnak 
Cs. I. Csáky Ferencnek 

RCSL, 2017, 155. sz. 
RCSL, 2017, 157. sz. 
(2. melléklet) 

Szatmár, 1667. szeptember 
14. 

Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 158. sz. 

Szatmár, 1667. szeptember 
17. 

Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 159. sz. 

Szatmár, 1667. szeptember 
22. 

Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 161. sz. 

Szatmár, 1667. október 3. Cs. I. Csáky Ferencnek 
Cs. I. Rottal Jánosnak 

OL P 71 Fasc. 269/e. 
RCSL, 2017, 164. sz. 

Szatmár, 1667. október 9. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 166. sz. 
Som, 1667. október 28. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 168. sz. 
Som, 1667. november 5. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 169. sz. 
Som, 1667. november 12. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 170. sz. 
Aranyosmeggyes, 1667. 
november 19. 

Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 171. sz. 

Szatmár, 1667. november 
23. 

Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 172. sz. 
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Szatmár, 1667. november 
26. 

Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 173. sz. 

Som, 1667. december 7. Cs. I. két levele Rottal 
Jánosnak 

RCSL, 2017, 175. és 
176. sz. 

Som, 1667. december 14. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 178. sz. 
Szatmár, 1667. december 
24. 

Cs. I. Rottal Jánosnak 
Cs. I. I. Lipótnak 

RCSL, 2017, 181. sz. 
OL P 507. Ser. A. V. 
Nr. 499. 

Szatmár, 1667. december 
25. 

Cs. I. Csáky Ferencnek 
Cs. I. Rottal Jánosnak 

OL P 71 Fasc. 269/e. 
RCSL, 2017, 182. sz. 

Szatmár, 1667. december 
31. 

Cs. I. Rottal János RCSL, 2017, 184. sz. 

Szatmár, 1668. január 2. Cs. I. Csáky Ferencnek RCSL, 2017, 187. és 
197. sz. (melléklet) 

Szatmár, 1668. január 7. Cs. I. a Szepesi Kamarának 
Cs. I. Rottal Jánosnak 

OL E 254 48. cs. 
RCSL, 2017, 185. sz. 

Aranyosmeggyes, 1668. 
január 11. 

Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 186. sz. 

Aranyosmeggyes, 1668. 
január 14. 

Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 187. sz. 

Aranyosmeggyes, 1668. 
január 18. 

Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 189. sz. 

Szepes, 1668. február 28. Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 71 Fasc. 269/e. 
Szepes, 1668. március 4. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 194. sz. 
Szepes, 1668. március 5. Cs. I. Szodoray Mihálynak TT, 1900, 596–597. 
Szepes, 1668. március 24. Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 71 Fasc. 269/e. 
Szepes, 1668. április 10. Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 71 Fasc. 269/e. 
Szepes, 1668. április 13. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 198. sz. 
Szepes, 1668. május 5. Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 71 Fasc. 265. 
Szepes, 1668. május 10. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 200. sz. 
Szepes, 1668. május 12. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 201. sz. 
Szepes, 1668. május 15. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 48. cs. 
Szepes, 1668. május 19. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 202. sz. 
Szepes, 1668. május 30. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 205. sz. 
Szepes, 1668. június 6. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 206. sz. 
Szepes, 1668. június 10. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 207. sz. 
Szepes, 1668. június 13. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 208. sz. 
Szepes, 1668. június 20. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 209. sz. 
Szepes, 1668. július 1. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 211. sz. 
Szepes, 1668. július 4. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 212. sz. 
Szepesvár, 1668. július 3. Cs. I. Forgách Ádámnak ÓVÁRY, 1901, III, 

1557. sz. 
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Szepes, 1668. július 14. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 48. cs. 
Som, 1668. július 21. Cs. I. Csáky Ferencnek 

Cs. I. Rottal Jánosnak 
OL P 507 Lev. Ser. A. 
V. Nr. 543. 
RCSL, 2017, 213. sz. 

Szatmár, 1668. július 24. Cs. I. I. Lipótnak 
(fogalmazvány) 

OL P 71 Fasc. 188. 

Szatmár, 1668. július 27. Cs. I. Bánffy Dénesnek 
(válaszfogalmazvány) 
Cs. I. Rottal Jánosnak 

BALOGH–BARTA M., 
2015, 163–164. 
RCSL, 2017, 214. sz. 

Szatmár 1668. július 30. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 48. cs. 
Szatmár, 1668. augusztus 1. Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 71 Fasc. 269/e. 
Szatmár, 1668. augusztus 2.  Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 71 Fasc. 269/e. 
Szatmár, 1668. augusztus 4. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 215. sz. 
Szatmár, 1668. augusztus 6. Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 71 Fasc. 269/e. 
Szatmár, 1668. augusztus 7. Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 71 Fasc. 269/e. 
Szatmár, 1668. augusztus 
11. 

Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 71 Fasc. 269/e. 

Szatmár, 1668. augusztus 
12. 

Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 71 Fasc. 269/e. 

Szatmár, 1668. augusztus 
13. 

Cs. I. Csáky Ferencnek 
Cs. I. Pethő Zsigmondnak 
(válaszfogalmazvány) 

OL P 71 Fasc. 269/e. 
OL P 71 Fasc. 266. 
XII. 

Szatmár, 1668. augusztus 
24. 

Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 71 Fasc. 269/e. 

Szatmár, 1668. augusztus 
29. 

Cs. I. Csáky Ferencnek 
Cs. I. Rottal Jánosnak 

OL P 71 Fasc. 269/e. 
RCSL, 2017, 219. sz. 

Szentmihály, 1668. 
szeptember 5. 

Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 71 Fasc. 269/e. 

Som, 1668. szeptember 10. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 222. sz. 
Szepes, 1668. szeptember 
17. 

Cs. I. Csáky Ferencnek Ol P 71 Fasc. 266. I. 

Szepes, 1668. szeptember 
18. 

Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 223. sz. 

Szepes, 1668. szeptember 
28. 

Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 225. sz. 

Szepes, 1668. október 5. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 48. cs. 
Szepes, 1668. október 9. Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 71 Fasc. 269/e. 
Szepes, 1668. október 13. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 227. sz. 
Szepes, 1668. október 17. Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 71 Fasc. 526. 
Szepesvár, 1668. október 
26. 

Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 48. cs. 

Szepes, 1668. november 2. Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 71 Fasc. 269/e. 
Szepes, 1668. november 3. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 48. cs. 
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Szepes, 1668. november 5. Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 71 Fasc. 269/e. 
Szepes, 1668. november 7. Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 71 Fasc. 269/e. 
Szepes, 1668. november 14. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 230. sz. 
Zemplén, 1668. november 
24. 

Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 71 Fasc. 269/e. 

Som, 1668. december 5. Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 71 Fasc. 269/e. 
Szepes, 1668. december 24. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 234. sz. 
Szepes, 1669. január 19. Cs. I. Csáky Ferencnek 

Cs. I. a Szepesi Kamarának 
OL P 71 Fasc. 269/e. 
OL E 254 49. cs. 

Illésfalva, 1669. január 21. Cs. I. Szepes vármegyének SŽ KP KS Kr. 118. 
Bécs, 1669. március 8. Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 71 Fasc. 269/e. 
Szepes, 1669. április 8. Cs. I. két levele Rottal 

Jánosnak 
RCSL, 2017, 236. és 
237. sz. 

Szepes, 1669. április 26. Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 71 Fasc. 269/e. 
Szepes, 1669. június 7. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 240. sz. 
Szepes, 1669. június 10. Cs. I. Nádasdy Ferencnek OL P 235-14-Nr. 183. 
Szepes, 1669. június 15. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 241. sz. 
Szepesvár, 1669. június 17. Cs. I. Wenzel Eusebius von 

Lobkowitznak 
MTA Kézirattára, 
Történettudományi 
Bizottság másolatai, 
Másolatok a Lobkowitz 
család raudnitzi 
levéltárából, C 37 

Szepes, 1669. június 23. Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 71 Fasc. 269/e. 
Szepes, 1669. június 25. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 242. sz. 
Szepes, 1669. június 27. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 243. sz. 
Szepes, 1669. július 2. Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 71 Fasc. 269/e. 
Szepes, 1669. július 13. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 244. sz. 
Szepes, 1669. július 20. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 245. sz. 
szepesi major, 1669. július 
27. 
Szepes, 1669. július 27. 

Cs. I. a Szepesi Kamarának 
Cs. I. Rottal Jánosnak 

OL E 254 49. cs. 
RCSL, 2017, 246. sz. 

Szepes, 1669. augusztus 10. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 248. sz. 
Szepes, 1669. augusztus 13. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 249. sz. 
Som, 1669. szeptember 1. Cs. I. Lőcsének ŠA LE MML XVI/54. 
Som, 1669. szeptember 10. Cs. I. Bánffy Dénesnek 

(válaszfogalmazvány) 
BALOGH–BARTA M., 
2015, 164–165. 

Som, 1669. szeptember 13. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 251. sz. 
Szatmár, 1669. szeptember 
21. 

Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 252. sz. 

Szatmár, 1669. szeptember 
25. 

Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 254. sz. 

Som, 1669. szeptember 28. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 255. sz. 
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Som, 1669. október 5. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 256. sz. 
Som, 1669. október 13. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 257. sz. 
Som, 1669. október 30. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 258. sz. 
Tokaj, 1669. november 14. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 259. sz. 
Som, 1669. november 21. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 260. sz. 
Som, 1669. december 9. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 261. sz. 
Szatmár, 1669. december 
18. 

Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 262. sz. 

Szatmár, 1669. december 
28. 

Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 263. sz. 

Szatmár, 1670. január 4. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 265. sz. 
Szatmár, 1670. január 11. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 266. sz. 
Aranyosmeggyes, 1670. 
január 17. 

Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 267. sz. 

Szepes, 1670. február 2. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 50. cs. 
Szepes, 1670. február 11. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 268. sz. 
Szatmár, 1670. március 6. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 271. sz. 
Szatmár, 1670. március 7. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 50. cs. 
Szatmár, 1670. április 10. Cs. I. I. Lipótnak (lemondása a 

szatmári főkapitányságról) 
ÖStA HHStA UA. 
Spec. Kt. 284. Konv. 
B. 

Aranyosmeggyes, 1670. 
április 16. 

Cs. I. Szodoray Mihálynak TT, 1900, 597. 

Aranyosmeggyes, 1670. 
április 17. 

Cs. I. Rákóczi Ferencnek OL E 204 8. d. 

Aranyosmeggyes, 1670. 
május 7. 

Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 274. sz. 

Som, 1670. május 18. Cs. I. Rottal Jánosnak 
Cs. I. Nádasdy Ferencnek 
Cs. I. Zichy Istvánnak 
(kivonat) 

RCSL, 2017, 275. sz. 
ÖStA HHStA UA. 
Spec. Kt. 288. Konv. 
C. 

Szepes, 1670. június 7. Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 71 Fasc. 269/e. 
Szepes, 1670. június 12. Cs. I. Rottal Jánosnak 

Cs. I. Raimondo 
Montecuccolinak 

RCSL, 2017, 276. sz. 
(melléklettel) 

Szepes, 1670. július 1. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 277. sz. 
Szepes, 1670. augusztus 17. Cs. I. Csáky Ferencnek OL P 72 Fasc. 526. 
Szepes, 1670. október 25. Cs. I. Szelepcsényi Györgynek PL AR Classis X.196. 
Bécs, 1670. december 10. Cs. Berthóty Gábornak E 204 8. d. 
Morvanka, 1671. január 13. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 278. sz. 
Szepes, 1671. február 10. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 279. sz. 
Szepes, 1671. február 17. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 280. sz. 
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Szepes, 1671. február 22. Cs. I. Szelepcsényi Györgynek ÖStA HHStA UA. 
Spec. Kt. 284. Konv. 
B. 

Szepes, 1671. március 2. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 281. sz. 
Szepes, 1671. március 31. Cs. I. Szelepcsényi Györgynek PL AR Classis X.196. 
Szepes, 1671. április 15. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 282. sz. 
Szepes, 1671. június 11. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 283. sz. 
Szepes, 1671. június 17 Cs. I. I. Lipótnak OL Fasc. 188. 
Szepesváralja, 1671. július 
6. 

Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 54. cs. 

Szepes, 1671. július 23. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 284. sz. 
szepesi major, 1671. 
augusztus 2. 
Szepes, 1671. augusztus 2. 

Cs. I. Szepes vármegyének 
Cs. a Szepesi Kamarának 

SŽ KP KS Kr. 119. 
OL E 254 54. cs. 

Szepes, 1671. augusztus 4. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 285. sz. 
Szepesváralja, 1671. 
augusztus 11. 

Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 54. cs. 

Szepes, 1671. augusztus 15. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 286. sz. 
Szepes, 1671. augusztus 17. Cs. I. Lipótnak ÖStA AVA FHKA 

HFU Kt. 545. 
Szepes, 1671. augusztus 24. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 54. cs. 
Szepesvár, 1671. augusztus 
29. 

Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 54. cs. 

Szepes, 1671. szeptember 2. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 287. sz. 
Gönc, 1671. szeptember 9. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 54. cs. 
Som, kúria, 1671. október 8. Cs. I. Szepes vármegyének SŽ KP KS Kr. 119. 
Som, 1671. november 1. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 54. cs. 
Som, kúria, 1671. november 
20. 

Cs. I. Szepes vármegyének SŽ KP KS Kr. 119. 

Szepesvár, 1672. március 
15. 

Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 55. cs. 

Szepes, 1672. június 13. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 56. cs. 
Szepes, 1672. július 11. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 57. cs. 
szepesi major („In 
praedio”), 1672. július 27. 

Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 57. cs. 

szepesi major („datum 
praedio”), 1672. július 29. 

Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 57. cs. 

Baldóc, 1672. augusztus 4. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 57. cs. 
Szepes, 1672. augusztus 11. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 57. cs. 
Szepes, 1672. december 2. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 58. cs. 
Szepes, 1672. december 4. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 58. cs. 
Szepes, 1672. december 17. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 288. sz. 
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Szepes, 1672. december 19. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 58. cs. 
Szepesvár, 1673. február 17. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 59. cs. 
Szepes, 1673. május 6. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 60. cs. 
Szepesvár, 1673. augusztus 
20. 

Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 61. cs. 

Szepes, 1673. augusztus 28. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 61. cs. 
Szepes, 1673. november 26. Cs. I. I. Lipótnak OL P 71 Fasc. 175. Nr. 

1. 
Szepes, 1674. január 19. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 63. cs. 
Szepesvár, 1674. március 
31. 

Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 63. cs. 

Lőcse, 1674. április 13.  Bársony György váradi 
püspökkel és szepesi 
prépost, valamint Otto 
Teofil Ferdinand von 
Volkra gróf, a Szepesi 
Kamara 
adminisztrátora mellett 
jelen van a lőcsei 
evangélikus templom 
elfoglalásánál: HAIN, 
1910–1913, 427. 

Szepes, 1674. július 1. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 64. cs. 
Szepesvár, 1674. július 3. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 64. cs. 
Szepes, 1674. július 15. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 289. sz. 
Szepes, 1674. július 27. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 64. cs. 
Szepes, 1674. augusztus 4. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 290. sz. 
Szepes, 1674. augusztus 24. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 291. sz. 
Szepes, 1674. szeptember 
23. 

Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 65. cs. 

Szepes, 1674. szeptember 
28. 

Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 65. cs. 

Szepes, 1674. október 2. Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 292. sz. 
Szepesvár, 1674. október 
13. 

Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 293. sz. 

Szepes, 1674. október 25. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 66. cs. 
Szepesvár, 1674. október 
31. 

Cs. I. Rottal Jánosnak RCSL, 2017, 294. sz. 

Szepesvár, 1674. november 
4. 

Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 66. cs. 

Szepes, 1674. december 23. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 66. cs. 
Szepes, 1675. január 4. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 67. cs. 
Szepes, 1675. január 30. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 67. cs. 
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Illésfalva, 1675. február 11. Cs. I. Szepes vármegyének SŽ KP KS Kr. 119. 
Bécs, 1675. február 24. Cs. I. Szepes vármegyének SŽ KP KS Kr. 119. 
Bécs, 1675. március 4. Cs. I. Szepes vármegyének SŽ KP KS Kr. 119. 
Szepes, 1675. április 13. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 68. cs. 
Munkács, 1675. május 21. Cs. I. Szelepcsényi Györgynek ÖStA HHStA Spec. Kt. 

180. Konv. D. 
Szepes, 1675. június 26. Cs. I. Pálffy Tamásnak 

(válaszfogalmazvány) 
OL P 71 Fasc. 174. 

Szepes, 1675. július 3. Cs. I. 2 db. levele a Szepesi 
Kamarának 

OL E 254 69. cs. 

Szepes, 1675. július 4. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 69. cs. 
Szepesvár, 1675. július 8. Cs. I. Szepes vármegyének SŽ KP KS Kr. 119. 
Podhering (Őrhegyalja), 
1675. július 20. 

Cs. I. Szepes vármegyének SŽ KP KS Kr. 119. 

Szepes, 1675. szeptember 
27. 

Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 69. cs. 

Szernye?, 1675. október 18. 
(„Szerenjén”, Gergely Samu 
szerint Szerednye) 

Cs. I. Teleki Mihálynak OL P 1238 I-1675-14. 
Kiadva: TML, VII, 64. 

Nagybánya, 1675. október 
28. 

Cs. I. Teleki Mihálynak OL P 1238 I-1675-14. 

Nagybánya, 1675. október 
29. 

Cs. I. Teleki Mihálynak? OL P 1239 I-1675-26. 

Munkács, 1675. november 
16. 

Cs. I. Teleki Mihálynak OL P 1238 I-1675-14. 

Munkács, 1675. december 
12. 

Cs. I. Teleki Mihálynak OL P 1238 I-1675-14. 

Munkács, 1675. december 
18. 

Cs. I. Teleki Mihálynak OL P 1238 I-1675-14. 

Munkács, 1675. december 
21. 

Cs. I. Johann Caspar von 
Ampringennek 

OL I 48. 1. d. 

Munkács, 1675. december 
24. 

Cs. I. Teleki Mihálynak OL P 1238 I-1675-14. 

Munkács, 1675. december 
30. 

Cs. I. Teleki Mihálynak 
Cs. I. a Szepesi Kamarának 

OL P 1238 I-1675-14. 
OL E 254 70. cs. 

Munkács, 1676. január 3. Cs. I. Teleki Mihálynak OL P 1238 I-1676-18. 
Munkács, 1676. január 5. Cs. I. Teleki Mihálynak OL P 1238 I-1676-18. 
Munkács, 1676. január 8. Cs. I. Teleki Mihálynak OL P 1238 I-1676-18. 
Munkács, 1676. január 13. Cs. I. Teleki Mihálynak OL P 1238 I-1676-18. 
Munkács, 1676. január 14. Cs. I. Teleki Mihálynak OL P 1238 I-1676-18. 
Munkács, 1676. január 21. Cs. I. Teleki Mihálynak OL P 1238 I-1676-18. 
Munkács, 1676. január 23. Cs. I. Teleki Mihálynak OL P 1238 I-1676-18. 
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Szepes, 1676. január 31. Cs. I. Teleki Mihálynak? OL P 1238 I-1686-24. 
(tévedésből 1686-hoz 
sorolva) 

Szepes, 1676. február 1. Cs. I. Teleki Mihálynak OL P 1238 I-1676-18. 
Szepes, 1676. március 14. Cs. I. Teleki Mihálynak OL P 1238 I-1676-18. 
Szepes, 1676. április 7. Cs. I. Mokcsay Andrásnak 

(válaszfogalmazvány) 
OL P 71 Fasc. 261. 

Eperjes, 1676. április 29. Cs. I. Mokcsay Andrásnak 
(válaszfogalmazvány) 

OL P 71 Fasc. 261. 

Szepes, 1676. május 4. Cs. I. Karl Strassoldónak 
(válaszfogalmazvány) 

OL P 71 Fasc. 194. 

Szepes, 1676. május 26. Cs. I. Teleki Mihálynak OL P 1238 I-1676-18. 
Szepes, 1676. június 14. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 72. cs. 
Szepes, 1676. július 3. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 73. cs. 
Szepes, 1676. augusztus 23. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 73. cs. 
Szepes, 1677. január 24. Cs. I. Teleki Mihálynak OL P 1238 I-1677-20. 
Szepes, 1677. május 31. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 75. cs. 
Trencsénteplic, 1677. július 
19. 

Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 75. cs. 

Szepes, 1677. november 8. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 76. cs. 
Szepes, 1677. december 8. Cs. I. Lőcsének ŠA LE MML XVI/54. 
Szepes, 1677. december 22. Cs. I. Ferdinand Bonaventura 

von Harrachnak 
Cs. I. Johann Caspar von 
Ampringennek 
(válaszfogalmazvány) 

ÖStA AVA FA 
Harrach Kt. 227. 
OL P 71 Fasc. 266. VI. 

Szepes, 1677. december 27. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 76. cs. 
Szepes, 1678. május 17. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 78. cs. 
Szepes, 1678. július 9. Cs. I. Johann Caspar von 

Ampringennek 
(válaszfogalmazvány) 

OL P 71 Fasc. 266. VI. 

Szepes, 1678. szeptember 
11. 

Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 78. cs. 

Szepes, 1678. november 19. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 79. cs. 
Szepes, 1678. december 23. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 79. cs. 
Szepes, 1679. január 23. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 80. cs. 
Szepes, 1679. február 4. Cs. I. Szelepcsényi Györgynek ÖStA HHStA UA. 

Spec. Kt. 327. Konv. 
A. 

Trencsénteplic, 1679. 
március 6. 

Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 81. cs. 

Trencsénteplic, 1679. 
március 28. 

Cs. I. Szelepcsényi Györgynek PL AR Classis X.196. 
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Trencsénteplic, 1679. április 
7. 

Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 81. cs. 

Trencsénteplic, 1679. április 
19. 

Cs. I. a Szepesi Kamarának 
 

OL E 254 81. cs. 

Szepes, 1679. június 19. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 82. cs. 
Szepes, 1679. július 12. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 82. cs. 
Trencsénteplic, 1679. 
augusztus 28. 

Cs. I. Furár Dánielnek (Furár 
1679. szeptember 3-án kelt, a 
Szepesi Kamarának szóló 
levelének melléklete) 

OL E 254 83. cs. 

Bán, 1679. december 20. Cs. I. Johann Caspar von 
Ampringennek 
Cs. I. a Szepesi Kamarának 

OL I 48. 1. d. 
OL E 254 84. cs. 

Illésfalva, 1680. január 6. Cs. I. Franz Wagele 
Wallseggnek (fogalmazvány) 

OL P 71 Fasc. 77. 

Feketeváros, 1680. március 
22. 

Cs. I. Esterházy Pálnak OL P 125 18. köt. 

Kluknó, 1680. május 4. Cs. I. Szepes vármegyének SŽ KP KS Kr. 121. 
Szepes, 1680. május 6. Cs. I. Esterházy Pálnak OL P 125 18. köt. 
Szepes, 1680. június 5. Cs. I. Esterházy Pálnak OL P 125 18. köt. 
Szepes, 1680. július 10. Cs. I. Esterházy Pálnak OL P 125 18. köt. 
Szepes, 1680. szeptember 
24. 

Cs. I. Lőcsének ŠA LE MML XVI/54. 

Illésfalva, 1681. február 4. Cs. I. Gallik Jakabnak ŠA LE MML XVI/54. 
soproni országgyűlés, 1681  szeptember 27., részt 

vesz a Titkos Tanács 
hadikonferenciáján: 
PÁLFFY, 2004, 63. 

Bécs, 1682. január 24. Cs. I. Melith Klárának OL P 71 Fasc. 262. III. 
Bécs, 1682. január 27. Cs. I. Melith Klárának OL P 71 Fasc. 262. III. 
Bécs, 1682. július 2. Cs. I. Szepes vármegyének SŽ KP KS Kr. 121. 
Szombathely, 1682. 
szeptember 8. 

Széchényi György Batthyány 
Kristófnak. Szombathely, 1682. 
szeptember 9. 

Thaly-gyűjtemény, Fol. 
Hung. 1389/1. a 
„Itt vala tegnap nálam 
Csáky István uram, 
sokat beszéllettem 
őkegyelmével minden 
dolgokrúl, minthogy 
csak most jött Bécsbűl, 
s tudós mindenekben.” 

Szakony, 1682. szeptember 
10. 

Cs. I. Esterházy Pálnak OL P 125 18. köt. 

Bécs, 1682. október 19. Cs. I. Esterházy Pálnak OL P 125 18. köt. 
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Szepes, 1682. december 15. Cs. I. Szepes vármegyének SŽ KP KS Kr. 121. 
Monyorókerék, 1682. 
december 24. 

Cs. I. Ferdinand Bonaventura 
von Harrachnak 

ÖStA AVA FA 
Harrach Kt. 227. 

Bécs, 1683 áprilisa?  Csáky István 
kontingense is jelen 
volt a bécsi 
Burgplatzon megtartott 
hadimustrán: 
VARGA, 2007, 88–89. 

Monyorókerék, 1683. május 
17. 

Cs. I. Erdődy Miklósnak ÖStA HHStA FA 
Erdődy Kt. 106. Lad. 
101. Fasc. 11. 

Monyorókerék, 1683. május 
22. 

Cs. I. Erdődy Miklósnak ÖStA HHStA FA 
Erdődy Kt. 106. Lad. 
101. Fasc. 11. 

Bécs, kb. 1683 július 14. és 
szeptember 12. között, a 
város ostroma idején 

 ÖStA AVA FHKA 
MBW Fasz. alte num. 
1690. április 8. 
Életútját áttekintve I. 
Lipót érdemeit dícséri: 
„fugato ad Wiennam 
(quo se inter medios 
Tartarorum ignes 
recipiendo, duram 
obsidionem fortiter, et 
fideliter sustinuit) […]” 

Besztercebánya, 1683. 
november 15. 

Cs. I. Szepes vármegyének SŽ KP KS Kr. 121. 

Szepes, 1683. december 14. Cs. I. Szepes vármegyének SŽ KP KS Kr. 121. 
Szepes, 1683. december 26. Cs. I. Lotharingiai Károlynak OL P 71 Fasc. 175. 

Nr.1. 
Szepes, 1683. december 29. Cs. I. Lubomirszki hercegnek OL P 71 Fasc. 175. 

Nr.1. 
Szepes, 1684. január 3. Cs. I. I. Lipótnak 

(fogalmazvány) 
OL P 71 Fasc. 188. 

Szepesvár, 1684. január 4. Cs. I. Szepes vármegyének SŽ KP KS Kr. 122. 
Szepes, 1684. január 9. Cs. I. Szelepcsényi 

Györgynek? 
OL P 71 Fasc. 188. 

Szepesvár, 1684. január 10. Cs. I. Szepes vármegyének SŽ KP KS Kr. 122. 
Lőcse, 1684. január 21. Cs. I. Rudolf von Rabattának OL P 71 Fasc. 175. Nr. 

1. 
Lőcse, 1684. január 22. Cs. I. Rudolf von Rabattának OL P 71 Fasc. 175. Nr. 

1. 
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Szepes, 1684. január 30. Cs. I. Teleki Mihálynak OL P 1238 I-1684-15. 
Lőcse, 1684. február 17.  „Die 17 [Februarj] deto, 

Kombt Herr General 
Graf Czyaki Istvan mitt 
sack vnd Pack in die 
Stadt herein.” 
HAIN, 1910–1913, 510. 

Lőcse, 1684. február 23. Cs. I. Esterházy Pálnak TT, 1886, 128–129. 
Lőcse, 1684. március 13. Cs. I. Lotharingiai Károlynak OL P 71 Fasc. 175. Nr. 

1. 
Lőcse, 1684. március 18. Cs. I. Emerich Sinellinek OL P 71 Fasc. 175. Nr. 

1. 
Lőcse, 1684. március 21. Cs. I. Lotharingiai Károlynak 

Cs. I. Emerich Sinellinek 
OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

Lőcse, 1684. március 24. Cs. I. Lotharingiai Károlynak 
 

OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

Lőcse, 1684. március 28. Cs. I. Szepes vármegyének SŽ KP KS Kr. 122. 
Lőcse, 1684. április 2. Az Udvari Kamarának ÖStA AVA FHKA 

HFU Kt. 684. 
Lőcse, 1684. április 15. Cs. I. Aeneas Caprarának OL E 210 Militaria 

56.d. 9. t. 
Lőcse, 1684. április 18. Cs. I. Lotharingiai Károlynak 

Cs. I. Emerich Sinellinek 
OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

Lőcse, 1684. április 20. Cs. I. Emerich Sinellinek OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

Lőcse, 1684. április 27. Cs. I. Emerich Sinellinek 
Cs. I. Aeneas Caprarának 

OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

Besztercebánya, 1684. 
május 23. 

Cs. I. Lotharingiai Károlynak 
 

OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

Kismarton és 
Monyorókerék, 1684. június 
19. 

Cs. I. Emerich Sinellinek 
Cs. I. I. ismeretlennek 
(fogalmazvány) 
 

OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 
OL P 71 Fasc. 266. XI. 

komáromi magyar tábor, 
1684. július 8. 

Cs. I. Emerich Sinellinek 
 

OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

komáromi magyar tábor, 
1684. július 9. 

Cs. I. Badeni Hermannak OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

budai tábor, 1684. augusztus 
2. 

Cs. I. Emerich Sinellinek 
 

OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

Bécs, majd Monyorókerék, 
1684 augusztusa 

Barkóczy Ferenc Csáky 
Istvánnak. Szomolya, 1684. 
augusztus 12. 

OL P 71 Fasc. 161. 
A levél külzetén: 
„Posony, Viennae, 
[Mo]nyorokerek”. 
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Bécs, 1684 szeptembere Barkóczy Ferenc Csáky 
Istvánnak. Bártfa, 1684. 
szeptember 30. 

OL P 71 Fasc. 161. 
A levél külzetén: 
„Viennae”. 

Bécs, 1684. november 6. Cs. I. Szepes vármegyének SŽ KP KS Kr. 122. 
Bécs, 1685. március 24. Cs. I. I. Apafi Mihálynak TMÁO, VI, 531. 
rimaszombati tábor, 1685. 
október 1. 

Cs. I. Sáros vármegyének 
Cs. I. Szepes vármegyének 

ŠA PR, ŠŽ KZ i.č 10. 
sign. 18–20. 
SŽ KP KS Kr. 122. 

Kassa, 1685. október 6. Ottlyk György önéletírása Aeneas Caprarával 
Kassa alá érkezik, ahol 
Caprara felhatalmazása 
mellett Ottlyk 
Györgyöt ezredessé 
tették 
OTTLYK, 1875, 36. 

rimaszombati tábor, 1685. 
október 18. 

Cs. I. a vármegyéknek OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

kassai tábor, 1685. október 
12. 

Cs. I. Sáros vármegyének 
Cs. I. Szepes vármegyének 

ŠA PR, ŠŽ KZ i.č 10. 
sign. 18–20. 
SŽ KP KS Kr. 122. 

kassai tábor, 1685. október 
26. 

Cs. I. Szepes vármegyének SŽ KP KS Kr. 122. 

Sárospatak, 1685. november 
1. 

Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 97. cs. 

sárospataki tábor, 1685. 
november 9. 

Cs. I. Szepes vármegyének SŽ KP KS Kr. 122. 

Szepes, 1685. november 26. Cs. I. Aeneas Caprarának OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

Szepes, 1685. december 4. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

Szepes, 1685. december 5. Cs. I. a Szepesi Kamarának OL E 254 97. cs. 
Kassa, 1685. december 14. 
Kassa, 1685. december 14. 

Cs. I. Szepes vármegyének 
Cs. I. Ragálynak5 

SŽ KP KS Kr. 122. 
OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

Kassa, 1685. december 17. Cs. I. Christoph Dorschnak OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

Kassa, 1685. december 23.  Cs. I. a végvári kapitányoknak OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

Kassa, 1686. január 4. Klobusiczky István 
ismeretlennek 

OL P 71 Fasc. 174. R 
szekcióból kiemelt 
iratok 

                                                 
5 Magyar nyelvű levél, keresztnév nem olvasható. Miden bizonnyal az egyik vármegye alispánjáról van szó, 
szövege ugyanis Csáky Claudius Mercy hadainak elszállásolásának elszenvedésére kéri a vármegyét. 
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„ezen órában lévén 
méltóságos gróf Csáky 
István generális 
uramnál” 

Kassa, 1686. január 12. Cs. I. Esterházy Pálnak OL P 125 18. köt. 
Kassa, 1686. január 14. Cs. I. Adam Vebernek OL P 71 Fasc. 175. Nr. 

1. 
Kassa, 1686. január 18. Cs. I. I. Lipótnak OL P 71 Fasc. 175. Nr. 

1. 
Kassa, 1686. január 24. Cs. I. Szepes vármegyének SŽ KP KS Kr. 123. 
Kassa, 1686. január 28. Cs. I. az Udvari Haditanácsnak 

Ferdinand von Dietrichsteinnek 
OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

Kassa, 1686. január 30. Ferdinand von Dietrichsteinnek OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

Kassa, 1686. január 31. Cs. I. Christoph Dorschnak OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

Kassa, 1686. február 2. Cs. I. az Udvari Haditanácsnak 
Cs. I. Christoph Dorschnak 
Ferdinand von Dietrichsteinnek 

OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

Kassa, 1686. február 8. Cs. I. Chritoph Dorschnak OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

Kassa, 1686. február 10. Ferdinand von Dietrichsteinnek OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

Szatmár, 1686. március 16. Cs. I. I. Apafi Mihálynak OL P 1239 I-1686-7. 
Szatmár városa, 1686. 
április 20. 

Cs. I. Szepes vármegyének SŽ KP KS Kr. 123. 

Szatmár, 1686. április 21. Cs. I. Claudius Mercy grófnak OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

Kassa, 1686. május 10. Cs. I. Szabolcs vármegyének BALOGH, 2008, 60. 
Tokaj, 1686. május 11. Cs. I. Aeneas Caprarának OL P 71 Fasc. 175. Nr. 

1. 
Tokaj, 1686. május 17. 
 

Cs. I. Szepes vármegyének 
Cs. I. a vármegyéknek 

SŽ KP KS Kr. 123. 
OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

Tokaj, 1686. május 18. 
 

a végvidéki és mezei hadak 
kapitányainak 

OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

Tokaj, 1686. május 19. Cs. I. a vármegyéknek OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

Szatmár, 1686. május 29. Cs. I. Máramaros vármegyének 
Cs. I. Szepes vármegyének 

OL P 1238 I-1686-24. 
SŽ KP KS Kr. 123. 

Szatmár, 1686. június 8. Cs. I. Lotharingiai Károlynak OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 



263 
 

Szatmár, 1686. június 13. Cs. I. Lotharingiai Károlynak OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

Tokaj, 1686. június 19. Cs. I. Közép-Szolnok és 
Kraszna vármegyének 

OL P 1239 I-1686-7. 

Kassa, 1686. július 3. Cs. I. Szepes vármegyének SŽ KP KS Kr. 123. 
tiszaszederkényi tábor, 
1686. július 16. 

Cs. I. Szabolcs vármegyének BALOGH, 2008, 62. 

tiszaszederkényi tábor, 
1686. július 18. 

Cs. I. Szepes vármegyének 
Cs. I. Szabolcs vármegyének 

SŽ KP KS Kr. 123. 
BALOGH, 2008, 62. 

Kassa, 1686. augusztus 12. Cs. I. Lőcsének ŠA LE MML XVI/54. 
Kassa, 1686. augusztus 17. Cs. I. Szepes vármegyének SŽ KP KS Kr. 123. 
Kassa, 1686. augusztus 21. Cs. I. Lotharingiai Károlynak PÉTER, 1986, 108–109. 
Kassa, 1686. augusztus 22. Cs. I. Friedrich 

Scherffenbergnek 
PÉTER, 1986, 113–114. 

Kassa, 1686. augusztus 23. Cs. I. az Udvari Haditanácsnak PÉTER, 1986, 114–115. 
Kassa, 1686. augusztus 29. Cs. I. Rudolf von Rabattának OL P 71 Fasc. 175. Nr. 

1. 
Tokaj, 1686. szeptember 7. Cs. I. ismeretlennek PÉTER, 1986, 158–159. 
Tokaj, 1686. szeptember 8. Cs. I. Lotharingiai Károlynak PÉTER, 1986, 163–164. 
Tokaj, 1686. szeptember 9. Cs. I. a vármegyéknek PÉTER, 1986, 179–180. 
Tokaj, 1686. szeptember 15. Cs. I. az Udvari Haditanácsnak PÉTER, 1986, 188–

191.6 
Lőcse, 1686. szeptember 29. Cs. I. Kollonich Lipótnak 

Cs. I. Antonio Carafának 
OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

Lőcse, 1686. szeptember 30. Cs. I. az Udvari Haditanácsnak OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

Kassa, 1686. október 14. Cs. I. az Udvari Haditanácsnak OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

Kassa, 1686. október 17. Cs. I. az Udvari Haditanácsnak OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

Kassa, 1686. október 18. Cs. I. Esterházy Pálnak OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

Kassa, 1686. október 21. Cs. I. az Udvari Haditanácsnak OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

Kassa, 1686. október 22. Cs. I. az Udvari Haditanácsnak OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

Kassa, 1686. október 25. Cs. I. Kollonich Lipótnak OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

Tokaj, 1686. november 2. Cs. I. Christoph Dorschnak és 
Antonio Carafának 

OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

                                                 
6 A kiadásban 1686. szeptember 17. olvasható, míg az alapul vett forrásban szetember 15-e. MNL OL P 71  64. 
cs. Fasc. 175. Nr. 1. pag. 127–128. 
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Cs. I. az Udvari Haditanácsnak 
Tokaj, 1686. november 3. Cs. I. Kollonich Lipótnak OL P 71 Fasc. 175. Nr. 

1. 
Szoboszló, 1686. november 
10. 

Cs. I. Szepes vármegyének 
Cs. I. a vármegyéknek 

SŽ KP KS Kr. 123. 
OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

Szatmár városa, 1686. 
november 20. 

Cs. I. I. Apafi Mihálynak OL P 1239 I-1686-7. 

Szatmár, 1686. november 
23. 

Cs. I. Antonio Carafának OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

Kassa, 1686. december 15. Cs. I. Szepes vármegyének SŽ KP KS Kr. 123. 
Kassa, 1686. december 24. Cs. I. Csáky Lászlónak OL P 71 Fasc. 175. Nr. 

1. 
Lőcse, 1687. január 14. Cs. I. az Udvari Haditanácsnak OL P 71 Fasc. 175. Nr. 

1. 
Lőcse, 1687. január 15. Cs. I. I. Lipótnak OL P 71 Fasc. 175. Nr. 

1. 
Késmárk, 1687. január 21. Cs. I. Lipótnak 

Cs. I. az Udvari Kamarának 
OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

Kassa, 1687. február 13. Cs. I. az Udvari Haditanácsnak OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

Kassa, 1687. február 21. Cs. I. az Udvari Haditanácsnak OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

Kassa, 1687. március 24. Cs. I. Badeni Hermannak 
Cs. I. Kollonich Lipótnak 

OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

Gönc, 1687. március 27. Cs. I. az Udvari Haditanácsnak OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

Ónod, 1687. április 2. Cs. I. Christoph Dorschnak OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

Kassa, 1687. április 12. Cs. I. az Udvari Haditanácsnak OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

Kassa, 1687. április 15. Cs. I. Esterházy Pálnak OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

Kassa, 1687. április 22. Cs. I. az Udvari Haditanácsnak OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

Eperjes, 1687. május 19. Cs. I. Szepes vármegyének SŽ KP KS Kr. 123. 
„ex castris  sub Agrensi [?] 
positis”, 1687. augusztus 9. 

Cs. I. Miksa Emánuelnek és 
Badeni Hermannak [?] 

OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

„in campo Thokaiensi [?]”, 
1687. augusztus 12. 

Cs. I. az Udvari Haditanácsnak OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

Kálló, 1687. augusztus 18. Cs. I. II. Miksa Emánuelnek OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 



265 
 

Kálló, 1687. szeptember 8. Cs. I. Lotharingiai Károlynak OL P 71 Fasc. 175. Nr. 
1. 

pozsonyi országgyűlés, 
1687 

 I. József 
megkoronázásakor, 
december 9-én a 
koronázási ékszerek 
közül országbíróként ő 
viszi a jogart: G. 
ETÉNYI, 2012, 569. 

 


