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CsáKy István szatmárI főKapItánysága (1661–1670)

Az 1687-es pozsonyi országgyűlésen országbíróvá kinevezett, ezzel a Magyar Király-
ság második világi főméltóságává előlépő Csáky István (1635–1699) gróf az aulikus 
magyar főnemesség egyik kiemelkedő, sokat megélt alakja volt, több jelentős kortársához 
hasonlóan azonban róla sem készült eddig korszerű történeti biográfia. Pályájának egyes 
szakaszai még viselt tisztségei révén sem kerültek megfelelő megvilágításba. Ennek oka 
a modern magyarországi intézménytörténet-írás kései kibontakozásán túl feltételezhe
tően az, hogy a Habsburg-hűség és -ellenesség merev kategóriáit használó, időnként még 
a mai magyar történetírás szemléletmódjában is kimutathatóan jelenlévő romantikus tör
ténetírói narratíva nem bizonyult alkalmasnak az életútjában meglévő látszólagos ellent
mondások feloldására.1

A szatmári főkapitányi tisztség elvállalásával több főúri kortárshoz hasonlóan fiata
lon maga is katonai szerepkörben működő, Monok István szerint műveltségével kiemel
kedő2 Csáky István karrierjének nagyobb részét az útkeresés, a kényszerű kompro
misszumok megkötése jellemezte. A Wesselényi-szervezkedés felszámolását követő 
abszolutista kísérlet idején országos jelentőségű hivatalt nem viselve, beregi és sze
pesi főispánként igyekezett összeegyeztetni a dinasztiához való hűséget a magyar ren
dek, de különösen a felső-magyarországi országrész érdekeinek védelmével,3 később 
pedig országbíróként egészen haláláig ugyanebben a szellemben fejtette ki működését.4 
A hozzá hasonlóan feledésbe merült, ám a maguk politikai-társadalmi közegében nagy 
súllyal bíró személyek szerepének újraértelmezése nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy 
a XVII. századi magyar történelemről a korábbiaknál árnyaltabb, reálisabb és hitele
sebb képet lehessen alkotni. Önálló karrierjének első fontosabb, meghatározó állomá
sát szatmári főkapitányi időszaka jelentette. Ebben a minőségben végzett tevékenysé
gének megismerése nem csupán életútjának helyes értelmezését segítheti elő, hanem a 
szatmári főkapitányság sötét foltokkal teli történetének egyik szinte ismeretlen fejeze

1  Vö.: R. Várkonyi 1996. 295–298. o. Vázlatos életrajza: Papp 2011. 65–70. o. Elsősorban a vallásügy 
vonatkozásában hozott új eredményeket Csáky István országbírói működésére, valamint kisebb mértékben 
az 1670–es évekbeli szerepére nézve: Mihalik 2013. 128. o. (passim). Tisztségeit ismerteti: Ludiková – Mikó – 
Pálffy 2007. 340. o.

A szerző az Országos Tudományos Kutatási Alap TRT 108 744. sz. kutatási programjának résztvevője.  
A bécsi kutatást az Osztrák–Magyar Akció Alapítvány Ernst Mach ösztöndíjának segítségével végeztem 2016. 
február 1. és május 31. között. Itt szeretném megköszönni Fazekas István volt és Oross András jelenlegi bécsi 
levéltári delegátusok, valamint az ösztöndíjas tartózkodásom alatti témavezetőm, a bécsi egyetemen oktató 
Petr Mat’a segítségét. Hálás vagyok H. Németh Istvánnak, aki ráirányította figyelmemet a Szepesi Kamara 
iratanyagára.

2  Monok 2012. 259. o.
3  Lényegében e politikai célok elméleti alátámasztását is szolgálta a pártfogásával 1674-ben Kassán lati

nul, Lőcsén saját fordításában ugyanekkor magyar nyelven is közzétett „Politica philosophiai Okoskodás-sze
rint való rendes életnek példája” című munka megjelentetése is: Barta M. 2016. 891–909. o.

4  Országbíróként Csáky István a nádor hatáskörébe tartozó közigazgatási feladatokat is gyakorolni kívánta 
Felső-Magyarországon, 1694-től pedig a felső-magyarországi vármegyék elvárásaival összhangban az ország
rész adóinak csökkentését szerette volna elérni. Iványi 1991. 36., 152. o. (passim).
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tét is feltárhatja. Jelen közleményben a terjedelmi korlátok miatt igen nagyvonalakban, 
csak a leglényegesebb mozzanatokat kiemelve igyekszem megrajzolni Csáky István 
szatmári főkapitányi portréját.

Kinevezésének körülményei

Az 1560-as évek közepén a felső-magyarországi főkapitányság szervezeti keretein 
belül felállított szatmári főkapitányságnak elsősorban az Erdélyi Fejedelemséggel hatá
ros tiszántúli területek védelme miatt volt kiemelt stratégiai szerepe, gyakorlati működése 
ugyanakkor az aktuális politikai szituáció függvénye volt. A területi illetékessége alá 
tartozó Szabolcs, Szatmár és Bereg vármegyéket – a főkapitányság központjaként szol
gáló Szatmár várával együtt – előbb az 1606-ban megkötött bécsi, majd az 1622 január
jában aláírt nikolsburgi és az 1645-ben megkötött linzi békék is az erdélyi fejedelmeknek 
biztosították. 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 és 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.5 Csáky István az elhunyt Károlyi Ádám6 utódjaként csaknem egy évvel ezt köve
tően, 1661 júniusában, egy politikailag különösen érzékeny helyzetben nyerte el tisztsé
gét: míg Kemény János erdélyi fejedelem 1661 májusában végleg elvesztette a Porta támo
gatását, a Magyar Királyság területén nagyszámú császári és oszmán haderő vonult fel.7

Miért éppen Csáky Istvánra eshetett a döntéshozók választása? Arról eddig nem került 
elő adat, hogy korábban részt vett volna valamelyik főúr kíséretében portyákban, és kife
jezetten vitézi erényeiről, hadszervezői képességeiről a későbbi időszakból sem szol
gáltatnak adatokat a források.8 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. 
Önmagában már jó ajánlólevélnek számított családjának társadalmi presztízse, vagyona 
és tekintélye. Utóbbi döntően édesapja, idősebb Csáky István (1603–1662) érdeme volt, 
aki miután alulmaradt a Bethlen gábor erdélyi fejedelem halálát követő politikai har
cokban és kiszorult Erdélyből, szívós munkával alapozta meg a família pozícióit Felső-

5  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. o. Az 1660–1670–es években zajló 
hadmérnöki vitához: Domokos 2006a. 47–70. o.; Domokos 2006b. 1059–1072 o. Szatmár kora újkori váráról 
áttekintően lásd még: Szőcs 2006. 81–89. o.

6  Károlyi Ádám 1659–1661 között viselte a szatmári főkapitányi tisztséget: Pálffy 1997. 285. o. További 
kutatások szükségesek annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy milyen keretek között gyakorolhatta 
jogkörét.

7  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. o.

8  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. o.
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Magyarországon. Az idővel a Habsburg-dinasztia és a felső-magyarországi rekatolizáció 
biztos támaszává vált főúr szerezte meg felesége, Forgách Éva jogán a családi központ
ként funkcionáló Szepesvárt is, érdemei elismeréseként pedig III. Ferdinánd tárnokmes
terré nevezte ki 1645-ben.9 Ifjabb Csáky István az ő akaratából vette feleségül 1654-ben, 
tizenkilenc évesen az 1653-ban elhunyt tekintélyes református főúr, Lónyay Zsigmond 
beregi főispán lányát, Telegdi István özvegyét, Lónyay Margitot.10 A házasság vélhetőleg 
a Csáky család Bereg, Szatmár és Bihar vármegyei terjeszkedését volt hivatott szolgálni, 
ifjabb Csáky István ily módon jutott hozzá a Szatmár várához közeli Aranyosmeggyes 
várának egynegyed részéhez.11 1655-ben apa és fia már együtt vettek részt a nádorvá
lasztó pozsonyi országgyűlésen.12 Első tisztségeit ifjabb Csáky István 1659 tavaszán sze
rezte meg: előbb a Csákyakkal rivális felső-magyarországi család tagja, Rákóczi László 
ellenében sikerült elnyernie 1659 márciusában a beregi főispánságot,13 majd április 10én 
megkapta királyi kamarási kinevezését.14 Karrierjének következő fontos lépcsőfokát az 
1660. június 7-től viselt királyi tanácsosi cím jelentette.15

Csáky István szatmári főkapitányi kinevezése a bizalom jelének is tekinthető egy 
instabil katonai és politikai helyzetben, amikor a XVI. század második felében kiala
kult határvédelmi szervezet is már egyértelműen bomlóban volt,16 míg részéről ez a kato
naipolitikai szerepvállalás egyszerre szolgálta a família érdekét és az ország védelmét. 
A felső-magyarországi országrész védelmezése révén ugyanis a család birtokainak biz
tonsága felett is nagyobb hatékonysággal őrködhetett, idővel pedig a Szatmár várához 
tartozó avassági uradalomhoz tartozó birtokokat is zálogba kapott, amiről később még 

9  Életrajza: Deák 1883. Életének újabb, vázlatos összefoglalása: Papp 2011. 36–50. o. Felső-magyaror
szági rekatolizációs tevékenységéről: Bruckner 1922. 245. o. (passim). Lengyelországi követjárásáról: Hiller 
1989. 192–207. o.

10  Minderről idősebb Csáky István Zöld Könyvben olvasható bejegyzése tanúskodik: „1654. esztendő
ben hazasodot megh fiam Istvan az en akaratombul, és vette felesegűl nehai Telegdi Istvan relictaiat nemze
tes és nagsagos Lonai Margit aszont, ment vegben lakodalmok 6. January az belteki kasteliban.” Csáky okle
véltár II. 612. o.

11  1648. december 7-én kelt végrendeletében Lónyay Zsigmond három lánya közül a két idősebb, Zsu
zsanna és Anna között osztotta fel fele–fele arányban az aranyosmeggyesi várat és tartozékait, míg Margitra 
a Bihar vármegyei Telegd várát hagyta. Lásd: Lónyay Zs. végrendelete, 1004. o. Miután Zsuzsanna meghalt, 
aranyosmeggyesi részét nem férje, Bocskai István zempléni főispán, hanem két lánytestvére örökölte, akik 
1656 decemberében osztályra léptek, két egyenlő részre osztva az örökséget. Lónyay Margit révén így jutott 
hozzá de facto Csáky István is az aranyosmeggyesi vár egynegyed részéhez, amit felesége 1670 júliusában 
bekövetkező halála után meg is örökölt. Az aranyosmeggyesi osztály: Szatmár, 1656. december 14. MNL OL 
P 72 65. cs. Fasc. 434. Nr. 3. Az aranyosmeggyesi részt már Csáky István kezénél lévőként említi: ÖStA AVA 
FHKA HFU Kt. 534. 1671. július 28. [régi r. Nr. 233.] fol. 356–366.

12  Guszarova 2005. 126. o. Ez az országgyűlés egyben a nádorságra törekvő idősebb Csáky István tárnok
mester pályafutásának megtörését is jelentette. Okairól: Várkonyi 2009. 301–323. o.; Toma 2005. 91. o.

13  Kinevezése: Bécs, 1659. március 22. MNL OL P 71 64. cs. Fasc. 174. Nr. 1. Csáky vélhetőleg már február
ban komoly lobbi tevékenységet fejthetett ki az ügy érdekében Bécsben Lippay györgy 1659. március 1-jén kelt, 
Wesselényi Ferenc nádornak szóló levele alapján: „Barkoczi Vram fö Ispansagat igen futtia maga itt fen leuen 
Chiaky Istuan Vram, szerenche ha el nem uiszi.” LgyL 337. sz. Március 6-án Rákóczi Lászlónak még borúlá
tóbban írt: „…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.” Uo. 338. sz. A Csákyak és a Rákócziak közötti rivalizálásról Rákóczi László és Csáky Borbála meg
hiúsult házassága vonatkozásában: Horn 1990. 68. o.

14  Ludiková – Mikó – Pálffy 2007. 340. o.
15  MNL OL P 71 64. cs. Fasc. 174. Nr. 2.
16  Vö.: Oross 2013. 36–37. o. Az 1663–1664-es törökellenes háború rávilágított a végvári katonaság 

reformjának szükségességére is. Az erre tett kísérlet: Czigány 2004. 114–135. o.
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lesz szó.17 Számottevő szatmári birtokok hiányában ugyanakkor, miként 1643-ban eset
leges szatmári főkapitányi kinevezése kapcsán Forgách (III.) Zsigmond is jelezte, a kieső 
jövedelmek miatt a parancsnoki feladatok ellátása, ezzel együtt az állandó helyben lakás 
is nehézségekbe ütközött.18 A bizonytalan katonai és politikai helyzeten túl vélhetőleg 
ezért is tehette meg Csáky, mintegy kompromisszumos megoldásként, hogy rendszere
sen Szepesvárra távozzon.19

Az Udvari Haditanács protokollumainak vonatkozó bejegyzései mellett a Titkos 
Tanácsban a magyar ügyek referensének számító, magyar indigenátussal is rendelkező 
– édesanyja, Thurzó Mária révén a német mellett magyarul is anyanyelvi szinten tudó – 
morvaországi nagybirtokos, 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.20 
Csáky az Udvari Haditanács alelnökének, a vele rokonsági viszonyba került Annibale 
Gonzaganak21 már 1659 júniusának eleje táján jelezte a szatmári főkapitányság iránti igé
nyét.22 A főkapitányi tisztséget 1659-től viselő Károlyi Ádám halálát követően, 1661 már
ciusában öntudatosan írt újfent az ügyben Rottal Jánosnak, és ahogy az alábbi idézetből 
látható, Rottal mellett ekkor még leginkább Nádasdy Ferenc országbíró közbenjárásában 
bízhatott: „Már két rendbeli levelemre nincs semmi válaszom nagyságodtul, talán el nem 
vette őket vagy nem érdemlenek választ. Nem új hír nagyságodnak Karoli Adam 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, vénsé
gemre nem ajánlom magamat. Ezen dologrul írtam judex curiae uramnak is, nem két
lem, közli nagyságoddal.”23 Csáky április 15-én már Berzeviczi nevű emberét is elküldte 
Szepesvárról Bécsbe a főkapitányi tisztség ügyében, aki 23-án ebéd körül vissza is érke
zett Rottal szóbeli támogató üzenetével.24

17  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. o.; Pálffy 2014. 873–874. o.

18  Forgách Zsigmond úgy vélte, hogy legalább zálogbirtokra mindenképpen szükség lenne. Szabó 2014. 
303–304. o.

19  Wesselényi Ferenc nádor ugyanakkor egyértelműen a bizonytalansági faktort emelte ki: „Én úgy tudom, 
oly conditioval adta át az kapitányságot őfölsége öcsém uramnak, ezekben az zavarodott üdőben ne tartozzék 
benn Szakmart resideálni.” Wesselényi Ferenc ismeretlennek, Pozsony, 1661. szeptember 22. MNL OL P 71 
123. cs. Fasc. 266. p. 21.

20  Rottal János Csáky Ferenccel és Istvánnal folytatott levelezésének kiadásán jelen sorok írója dolgozik.
21  gonzaga felesége ugyanis az a Csáky Borbála volt, aki idősebb Csáky István tárnokmester öccsének,  

a Lévát megszerző Csáky László országbírónak volt a lánya.
22  Mindez gonzaga konkrétumokat nem tartalmazó válaszleveléből tudható: Bécs, 1659. június 4. MNL 

OL P 71 112. cs. Fasc. 261. p. 189–190.
23  Szepesvár, 1661. március 25. MNL OL P 507 Ser. A. V. 13. d. Nr. 498. fol. 11–12. Vö. még Nádasdy 

Ferenc Rottal Jánosnak öt nappal korábban írt levelével: „…Czaki I[st]u[an] uram promotiojában legyen min
den atyafiságos jóakarattal.” Keresztúr, 1661. március 20. MNL OL P 507 Ser. A. V. 15. d. Nr. 554. fol. 169–170.

24  Szepesvár, 1661. április 15. és 23. MNL OL P 507 Ser. A. V. 13. d. Nr. 498. fol. 13. és 14–15.
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Május 20-án Csáky István újabb tekintélyes támogatóra talált rokonának,25 az őt a 
tisztségre javasló Wesselényi Ferenc nádornak a személyében, 26 ezzel párhuzamosan 
pedig Rottal azon dolgozott, hogy az Udvari Haditanács elnökének, Wenzel Eusebius 
von Lobkowitznak, alelnökének, Annibale gonzaganak, valamint Johann Ferdinand 
von Porcia főudvarmesternek, a Titkos Tanács elnökének a támogatását is megszerezze. 
Amint az Rottal soraiból kiderül, maga Wesselényi is igyekezett közbenjárni Csáky érde
kében Porciánál, míg Lobkowitz, így az Udvari Haditanács is Homonnai Drugeth györgy 
felső-magyarországi főkapitány véleményétől is függővé tette döntését.27 Homonnai 
végül maga is Csáky Istvánt ajánlotta,28 időközben bekövetkezett halála miatt azonban a 
beiktatással várni kellett. Habár Csáky október végén felvetette annak lehetőségét, hogy 
a beiktatást Pethő Zsigmond felső-magyarországi vicekapitány is elvégezhetné,29 decem
ber 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.30 Az iktató
könyvek feljegyzései szerint az Udvari Haditanács és Pethő között az 1661 decembere és 
1662 májusa közti időszakban többször is történt levélváltás Csáky beiktatásának ügyé
ben,31 amelyre végül 1662 augusztusának közepén kerülhetett sor.32 Az esemény körülmé
nyeiről mindezidáig nem került elő adat.

Amint a fentiekből kiderült, a magyarországi ügyek tekintetében Bécsben nagy befo
lyással rendelkező Rottal János, Wesselényi Ferenc nádor, valamint feltételezhetően 
Nádasdy Ferenc országbíró is komoly erőfeszítéseket tehettek annak érdekében, hogy a 
bécsi döntéshozókat Csáky István számára kedvező döntésre bírják. A későbbi történések 
fényében feltételezhető, hogy a három felsorolt személy közül akár egyikük támogatásá
nak elvesztése, illetve egy komoly vetélytárs felbukkanása a kívánt tisztség elnyerésének 
akadályául is szolgálhatott volna. 1664 végén hiába támogatta Rottal és Nádasdy egyaránt 
Csáky Istvánt a felső-magyarországi főkapitányság ügyében, a választás nem rá, hanem 
bátyjára, a Wesselényi Ferenc által pártfogolt Csáky Ferenc szepesi főispánra esett.33

25  Csáky István apai ágon való nagyanyja az a Wesselényi Anna volt, akinek döntő szerepe volt abban, 
hogy a Csáky család tagjai visszatértek a katolikus egyházba. Papp 2011. 35–36. o.

26  Wesselényi Ferenc május 20-án ajánlotta Csáky Istvánt a szatmári főkapitányságra az Udvari Hadita
nács számára. ÖStA KA HKR Prot. Exp. 1661. június, Bd. 323. fol. 260r.

27  Rottal János Csáky Istvánnak, Bécs, 1661. május 20. MNL OL P 71 112/a. cs. Fasc. 261/1. Nr. 288.
28  Mindezt egyértelművé teszi az Udvari Haditanács június 16–án kelt levele, amelyet a Csáky főkapitányi 

fizetésének folyósítását elrendelő irathoz csatoltak: 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 dön
tését: „…örömest érteném, ha az Hadakozó Tanács és Porcia herceg is őnagysága megelégedtek-e palatinus 
uram levelével, kiben magát Homonnay uram is resolválta, vagy mégis onnét várnak.” Csáky István Rottal 
Jánosnak, Pozsony, 1661. május 28. MNL OL P 507 Ser. A. V. 13. d. Nr. 498. fol. 16–17.

29  Csáky István Rottal Jánosnak, Szepes, 1661. október 24. MNL OL P 507 Ser. A. V. 13. d. Nr. 498. fol. 
24–25.

30  Rottal János Csáky Istvánnak, Bécs, 1661. december 2. MNL OL P 71 112/a. cs. Fasc. 261/1., Nr. 337. 
Csáky István válaszlevele: Szepesvár, 1661. december 10. MNL OL P 507 Ser. A. V. 13. d. Nr. 498. fol. 26–27.

31  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.

32  A beiktatása alkalmából készült magyar nyelvű esküszövege: Szatmár, 1662. augusztus 14. MNL OL 
P 71 64. cs. Fasc. 174. Nr. 6.

33  Toma 2005. 53–54. o.
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1643-ban Forgách (III.) Zsigmond más nyomós érvek mellett azért is ódzkodott elfo
gadni a szatmári főkapitányi tisztséget, mert nem látta tisztázottnak, hogy jogállását 
tekintve a főkapitányság alá van-e rendelve a felső-magyarországi főkapitánynak, vagy 
közvetlenül az Udvari Haditanácstól függ.34 Csáky István idejében a hierarchikus viszo
nyok már egyértelműek voltak. Már hivatkozott, beiktatása alkalmából született magyar 
nyelvű esküszövegében I. Lipót császár és király után a felső-magyarországi főkapitány
nak fogadott engedelmességet. Mozgásterét tovább szűkítette, hogy – mivel Várad eleste 
után Szatmár jelentősége stratégiailag kulcsfontosságúvá vált Felső-Magyarország török 
elleni védelmében, valamint az Erdéllyel való kapcsolattartásban – a várban igen nagy lét
számú, külön parancsnokság alatt álló császári katonaság állomásozott.35 Szerepének kor
látozott voltát világítja meg a Csáky család levéltárában eredetiben megmaradt, a korban 
szokásosnak tekinthető feladatokat felsoroló német nyelvű utasítása is.

A főkapitány feladatai közé tartozott természetesen az alá tartozó gyalogos és lovas 
katonaság jó rendben és fegyelemben tartása, létszámának és fegyverzetének ellenőr
zése, a környező lakosság háborgatásától, fosztogatásától való eltiltása, a különböző 
nemzetiségű katonák közötti jó viszony fenntartása. Hatásköre kiterjedt a hadszertár és 
az ott tárolt ágyúk, lőszerek, hadszerszámok,36 a várbeli épületek felügyeletére és fenn
tartására (a jobbágyi robot igénybevételével), illetve az ezekhez rendelt tüzérségi és épí
tészi személyzet mozgatására, a felső-magyarországi főkapitány vagy a Szepesi Kamara 
leiratának megfelelően. A vár erődítési munkálataiba azonban minden bizonnyal nem 
szólhatott bele.

A 8. és 11. pont világossá teszi, hogy alapvetően védelmi funkciókat kellett ellátnia, 
és azt is szűk korlátok között: a szatmári vár és az ahhoz tartozó helységek megoltalma
zásával megbízott főkapitánynak a törökökkel való béke megőrzésére kellett törekednie. 
Annibale gonzaga herceg alapvetően ennek szellemében bízta meg a török háború kitöré
sét követően 2000 magyar lovas vezetésével.37 Ha segítségre szorult, azt a felső-magyar
országi főkapitánytól, vagy a királytól, illetve az Udvari Haditanácstól kellett kérnie,  
a segítség megérkezéséig a helyén várakozva. A 12. pont a portyázást és a foglyokkal való 
kereskedést csak nyílt háború esetén engedélyezte, leszögezve, hogy a pasákat és bége
ket a király számára kell kiszolgáltatni. Ezzel összefüggésben az utasítás egyes pontjai a 
híráramlással kapcsolatos feladatait is rögzítették – Csáky Istvánnak, mint később ki fog 
derülni, talán ezen a téren volt alkalma némiképp kiszélesíteni mozgásterét. A 7. pont sze

34  Szabó 2014. 303–304. o.
35  1662-ben a teljes Heister lovas- és a Cobb gyalogregiment és a Sneidau lovas ezred 5 százada, össze

sen több mint 3000 fős császári katonaság állomásozott Szatmárban. Az információt köszönöm Czigány Ist
vánnak.

36  A hadszertárról készült magyar nyelvű inventárium is minden bizonnyal Csáky utasításából készült: 
Szatmár, 1662. augusztus 22. MNL OL P 71 64. cs. Fasc. 174. Nr. 7. A hátoldalán Csáky István saját kezével: 

„Az szakmári czaitházban lévő egyetmásoknak inventariuma.”
37  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. Fasc. 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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rint a szatmári főkapitánynak jó kapcsolatot kellett fenntartania a szomszédos főkapitány
okkal és földesurakkal, emellett figyelemmel kellett követnie a titkos kommunikációt is. 
A 9. és a már érintett 11. pont rendelkezett róla, hogy a Szatmárral határos Erdély, vala
mint a törökök és más ellenségek szemmel tartására kémeket kellett alkalmaznia, hogy 
általuk értesüljön az ellenség támadásairól és terveiről.38

Amint arról már esett szó, a Wesselényi Ferenc lemondásával megüresedett felső-
magyarországi főkapitányi tisztségért39 bátyjával, Csáky Ferenccel szemben István is ver
senybe szállt. Miután 1664 decemberében Ferenc számára kedvező döntés született, István 
megpróbálta kieszközölni, hogy szatmári főkapitányként tőle független legyen, Annibale 
gonzaga herceg azonban nem támogatta ebben a törekvésében.40 A két fél közötti har
monikus, de legalábbis korrekt viszony megteremtése tehát kulcsfontosságú volt, Lippay 
györgy esztergomi érsek, Wesselényi Ferenc nádor és Rottal János nemhiába fáradozott 
az ellentétbe került testvérek megbékéltetésén.41

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 főkapitány alatt helyezkedett el a hierarchiában.42 Az aláren
deltség a Csáky István főkapitányi működésének egyik fontos sarokpontját jelentő szat
mári magyar tisztikar esetében is megmutatkozott. A kialakult gyakorlat szerint ugyanis 
a szatmári főkapitánynak a felső-magyarországi főkapitány számára javaslatot kellett ten
nie 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 vicekapi
tány, a várat a császáriaknak átadó református Kökényesdy györgy helyett a tisztségre 
már Károlyi Ádám főkapitánysága idején is pályázó katolikus Megyeri Ferencet java
solta, közvetlenül az Udvari Haditanács számára.43 Azzal természetesen Csáky István is 
tisztában volt, hogy a főkapitányi feladatokat ideiglenesen ellátó Pethő Zsigmond felső-
magyarországi vicekapitány támogatásának megszerzése elengedhetetlen. Ez egyértel
műen kiderül december 10-én kelt, már idézett leveléből, amelyben arra kérte Rottalt, 
hogy járjon közben Megyeri kinevezésének érdekében az Udvari Haditanács elnökénél 
és alelnökénél, Lobkowitz és gonzaga hercegnél: „Várom csak Peteö Sigmond uram leve
lét, kit az én akaratombul ír az Bellicumra és vicének valót is nevez Szakmárban, mert 

38  Csáky István főkapitányi utasítása: Bécs, 1661. június 14. MNL OL P 71 64. cs. Fasc. 174. Nr. 4. (Ere
deti, pecsétes.)

39  Homonnai Drugeth györgy halálát követően csak 1663-ban került betöltésre a felső–magyarországi 
főkapitányi poszt, amelyet 1663–1664 között a már idős, a tisztséget 1648–1658 között korábban már viselő 
Wesselényi Ferenc nádor, 1665–1670 között pedig Csáky Ferenc viselt. Pálffy 1997. 273. o.

40  Annibale gonzaga ismeretlennek, Bécs, 1665. március 14. MNL OL P 72 70. cs. Fasc. 501. p. 28–30. 
Érdemes megemlíteni, hogy a Forgách Zsigmond bátyjának, Ádámnak felső-magyarországi főkapitányi kine
vezéséről felröppent hírek kapcsán jelezte: szerinte nem lenne egészséges, ha testvére parancsolna neki. Szabó 
2014. 304. o.

41  Lippay Csáky Ferencnek szóló leveléből derül ki, hogy az érsek a „jó atyafiság megtartására” intette 
Csáky Istvánt. Pozsony, 1665. július 22. LgyL 448. sz. Wesselényi Ferenc közvetítő szerepére nézve Rottal 
János levele szolgál információval: Holešov, 1665. november 9. MNL OL P 71,112/a. cs. Fasc. 261/1. Nr. 298.

42  Csáky István ennek megfelelően idézte a kassai hadiszék elé a végül felmentett Danka János szatmári 
gyalog hadnagyot. Pálffy 1995. 124. o.

43  Megyeri Ferenc Rottal Jánosnak, Pozsony, 1660. június 17. MNL OL P 507. Lev. Ser. A. V. 14. d. Nr. 
533. fol. 289–290. Csáky ajánlásáról az Udvari Haditanács számára: ÖStA KA HKR Prot. Exp. 1661. decem
ber, Bd. 323. fol. 548v.
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az ki eddig volt az csak substitutus, és calvinista is, ki helyében Megieri Ferenz uramat 
akarom specialiter commendálni, ki nagyságodnak is igaz szolgája, és bizony most csak 
olyan ember sincs azon az földön.”44 A szatmári főkapitány azonban nem érte el célját,  
a vicekapitány Kökényesdy maradt egészen 1663 eleji lemondásáig. Utódja március 7-től 
Szodoray Mihály lett, annak azonban nincs nyoma, hogy Csáky javasolta volna őt a tiszt
ség betöltésére.45

Az egyéb szatmári tisztségek esetében Csáky Istvánnak mindeddig két neveket tar
talmazó javaslata került elő, melyekben a megüresedett helyek – főporkoláb, strázsames
ter, valamint lovas és gyalog hadnagyok – betöltésére tett javaslatot. Ezekből messze
menő következtetéseket természetesen nem lehet levonni, annyi azonban egyértelműnek 
tűnik, hogy Csáky István az alkalmasságot, az egyéni képességeket kiemelt szempont
okként kezelte katonai tisztségek esetében. Ezt leginkább 1669 júliusában kelt levelében 
lehet megragadni, amelyben jelezte, hogy ugyan sem utasítása, sem Csáky Ferenc felső-
magyarországi főkapitány parancsa nem rendelkezik róla, ő – ezzel nyilvánvalóan meg
próbálva eleget tenni a kimondatlan elvárásnak – mégis igyekezett mindenhova alkal
mas katolikus személyeket találni. Azok hiányában azonban egyik lovas hadnagyának a 
református, de „zálagos és emberséges” Szerény Lászlót javasolta. Ugyanebben a levél
ben főporkolábnak a tót nyelvet jól beszélő, emellett jó íródeákként jellemzett Simonis 
Dánielt ajánlotta.46

A gyakorlatot tekintve kiemelendő, hogy fennmaradt egy olyan levele is, amelyben 
Tokaj és Diósgyőr várainak kapitányi tisztségére ajánlott személyeket. 1669 áprilisában 
tokaji kapitánynak későbbi felső-magyarországi vicekapitányát, Barkóczy Ferencet, míg 
vicéjének egy Bálintffy nevű embert javasolt. Diósgyőr kapitányának elsőként Haller 
györgyöt javasolta, indoklása szerint ugyanis ő birtokokkal is rendelkezett ott. Rajta 
kívül Semsei györgyöt és egy bizonyos Petrovait terjesztette fel, a tisztséget azonban 
végül Suskovics János kapta meg.47 Ebből a levélből kiindulva feltételezhető, ezzel kap
csolatos források híján azonban nem bizonyítható, hogy a szatmári főkapitány a fővárként 

44  Szepesvár, 1661. december 10. MNL OL P 507 Ser. A. V. 13. d. Nr. 498. fol. 26–27.
45  Az Udvari Haditanács 1663. március 7-én értesítette Szodoray kinevezéséről Pethő Zsigmond felső-

magyarországi vicekapitányt, valamint az Udvari Kamarát. ÖStA KA HKR Prot. Reg. 1663. március 7., Bd. 
327. fol. 33r. Fizetésének folyósítását a március 7–i időponttól visszamenőlegesen április 17–én rendelték el. 
Bécs, 1663. április 17. ÖStA AVA FHKA HFU Bécs, 1663. április 17. Kt. 493. [régi r. Nr. 215.] fol. 141–146. 
Szodoray még az 1670-es években is Szatmárban szolgált, 1679 decemberében például a szatmári magyar kato
naság fizetésének ügyében fordult a Szepesi Kamarához: Szatmár, 1679. december 25. MNL OL E 254 84. cs. 
december, Nr. 134.

46  Csáky István két, a szatmári tisztségek betöltésére tett javaslatait tartalmazó levele: Csáky István Wes
selényi Ferencnek, Szatmár, 1663. augusztus 23. MNL OL E 199 4. d. 22. pal. fol. 2–3. és Csáky István Csáky 
Ferencnek, Szepes, 1669. július 26. MOL P 71 119. cs. Fasc. 265. p. 79–83. Természetesen a személyes isme
retség legalább ekkora szerepet játszhatott a kiválasztásnál. Az említett Simonis Dániel például feltételezhe
tően azonos azzal a személlyel – a nyomtatványban principistaként feltüntetett Daniel Simonis nobilisszal –, 
aki egy 1654 decemberéből fennmaradt iskolai nyomtatvány alapján Csáky István öccsével, Lászlóval egye
temben a szepeshelyi jezsuita gimnázium hallgatója volt. Nem elképzelhetetlen, hogy a tanulmányait koráb
ban szintén a szepeshelyi jezsuitáknál végző Csáky István – aki 1649–ben még Lászlóval együtt a retorikai 
osztályban tanult – szatmári főkapitányként ezért is jelölhette Simonist főporkolábnak. MNL OL P 72 104. cs. 
Fasc. 649. p. 1524–1527. Csáky István szepeshelyi jezsuita gimnáziumbeli tanulmányairól röviden: Hargittay 
2001. 135–136. o.

47  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. o. 



727

Csáky István szatmári főkapitánysága (1661–1670)

funkcionáló szatmári alá tartozó egyéb várak és erődítmények, így például a kállói vár 
főbb tisztségei esetében is elvileg élhetett javaslattételi joggal.48

Mindemellett annak is maradt nyoma, hogy saját szakállára fogadott fel vagy bocsá
tott el végvári tiszteket. Bátyja, Csáky Ferenc felső-magyarországi főkapitány erre vonat
kozó panasza49 nyomán ugyanis 1669 januárjában az Udvari Haditanács megtiltotta neki 
az ilyesfajta tevékenységet, egyúttal arra is utasítva, hogy a tisztségek megüresedéséről 
értesítse a felső-magyarországi főkapitányt, azok betöltésére alkalmas személyeket java
solva számára.50

Szatmári főkapitányként tehát Csáky István az egész évtizedben közvetlenül a felső-
magyarországi főkapitány joghatósága alá tartozott, alóla hiába próbálta magát kivonni. 
Mozgásterét a mindennapokban ugyanakkor a kiemelt katonai és politikai szerepe miatt 
Felső-Magyarországon állomásoztatott, közvetlenül az Udvari Haditanácstól függő 
német ezredek jelenléte is korlátozta. Beszállásolásuk igen nagy terhet rótt a lakosságra,51 
amely ellen Csáky István többször panaszt tett, kérve, hogy azzal őt és a lakosságot ne ter
heljék.52 Az országgyűlés idején, 1662 szeptemberében Pozsonyban tartózkodó Annibale 
gonzaga herceg válaszleveléből egyértelműen kiderül, hogy Csáky beiktatásától kezdve 
féltette saját jogkörét a német ezredek tisztjeitől.53

A fentiekből következően a császári tisztekkel fenntartott kapcsolat minősége is befo
lyásolhatta jogkörének érvényesülését. Az 1660-as évek első felében a beszállásolás ügye 
mellett 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.54 Csáky István leveleiben 
idegenellenességnek nincs nyoma, Olivier Freiherr Wallis von Karighmain vezérőrnagy

48  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 a szatmári főka
pitány hivatalviselésén túlnyúlóan, 1674 nyaráig betöltötte, amikor a bujdosók kegyetlenül meggyilkolták. 
Pályájáról: Koroknay 2006. 88–127. o. Halálának körülményeiről Csáky István is beszámolt: „Nem kétlem, 
értette nagyságod, ma egy hete, hogy Senniei Ferencz uramat az talpasok Tarkanban ágyában lépvén, elsőben 
kegyetlenül megsütögették, azután elvagdalták, feleségét, gyermekit megfosztották, házát felverték, mindené
ben praedát hánytak.” Csáky István címzés nélküli levele (a Rottal Jánosnak írt levelek között), Szepes, 1674. 
augusztus 4. MNL OL P 507 Lev. Ser. A. V. 13. d. Nr. 498. fol. 351–352.

49  ÖStA KA HKR Prot. Exp. 1669. január, Bd. 335. fol. 32v.–33r.

50  ÖStA KA HKR Prot. Reg. 1669. január 25. Bd. 336. fol. 13v.

51  Az 1662-es esztendő kapcsán mindkét fél szempontjait vizsgálva igyekszik kiegyensúlyozott képet fes
teni az ország szenvedéseiről: Perjés 2002. 340–352. o.

52  Nádasdy Ferenc országbíró értesülése szerint 1661 decemberében Kassán Rákóczi Lászlót követően 
elsőként Csáky István szólalt fel a beszállásolás ellen. Nádasdy Ferenc Csáky Istvánnak, Pottendorf, 1661. 
december 18. MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 266. IX. p. 42–45. Később, 1665 áprilisában és 1667 áprilisában is 
kérte az Udvari Haditanácstól, hogy ő és a vidék lakossága mentesüljön a beszállásolás alól. ÖStA KA HKR 
Prot Exp. 1667. április, Bd. 329. fol. 197r. és Prot. Exp. 1667. április, Bd. 332. fol. 28v.

53  A Csákyt nyugtatni próbáló gonzaga válasza alapján augusztus 29-i levelében Csáky a főkapitányi uta
sítás 2. pontjára hivatkozott, amely a vezetése alá tartozó lovas és gyalogos katonákkal kapcsolatos kötelessé
geket, valamint a különféle nemzetiségű katonák közötti jó kapcsolat fenntartása iránti kötelezettséget tartal
mazta. Annibale gonzaga Csáky Istvánnak, Pozsony, 1662. szeptember 16. MNL OL P 71 112. cs. Fasc. 261. 
p. 191–194. Vö.: MNL OL P 71 64. cs. Fasc. 174. Nr. 4. 2. pont.

54  A legalább 1663 óta húzódó – kezdetben még Csáky és Wolfgang Friedrich Cobb von Nüdingen ezre
des 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, akinek azonban 
távolléte idejére vissza kellett azt szolgáltatnia. Bécs, 1665. június 27. MNL OL P 71 69. cs. Fasc. 189. Nr. 3. 
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gyal például igen jó viszonyt ápolt, ami miatt Rottal János is örömének adott hangot: 
„Hogy general Walis uram ilyen jó correspondentiaval vagyon kegyelmeddel, igen aka
rom. Nekem kedves uram fiam, itt lítiben is gyakorta és nagy becsöletesen emlékezett 
kegyelmed felől.”55 1667 májusában Csáky Wallis fiát, az 1684-től majd éppen Szatmárban 
generálisként működő georg Wallist Rottal párfogásába ajánlotta.56 Vélhetőleg ezért ter
jedt el a pletyka, miszerint a fiatal Wallis a szatmári főkapitány lányai közül választana 
magának házastársat. Az ezt hírül adó levélből 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.”57

Az 1667 júniusában Szatmáron elhunyt Wallis58 helyére kerülő császári tisztekkel 
minden bizonnyal dominánsabb jellemük miatt nem sikerült kiegyensúlyozott kapcso
latot kiépíteni. Csáky István Ladislaus Sparr ezredes nevének felmerülésekor ellenérzés
ének adott hangot,59 ám kénytelen volt beletörődni az uralkodó döntésébe. Véleménye 
múltbéli sérelmeken – vagy legalábbis a róla elterjedt negatív híreken – alapulhatott: 

„Spar uram commendantságát azelőtti magaviseletire nézve elig remélhetem vala, mind
azáltal az régibűl kitörődvén üdővel kegyelmes uram őfelsége parancsolatjábul nekem is 
el kell tűrnöm.”60 – Bár a Rottallal folytatott személyes beszélgetés hatására Sparr kezdet
ben ugyan igyekezett együttműködést tanúsítani,61 a következő év elején azonban Csáky 
panaszt tett rá amiatt, hogy Barkóczy Jánost elverette, míg az I. Rákóczi Ferenc által 
behozott három fogoly jobbágyot nem volt hajlandó a kezéhez szolgáltatni, ezzel meg
sértve főkapitányi jogkörét.62

Kaiserstein Tirolba küldéséről: Rottal János Csáky Istvánnak, Bécs, 1665. augusztus 14. MNL OL P 71 112/a. 
cs. Fasc. 261/1. Nr. 294. 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.

55  Rottal János Csáky Istvánnak, Bécs, 1666. február 25. MNL OL P 71 112/a. cs. Fasc. 261/1. Nr. 337.
56  „Levelem praesentáló kedves atyámfiát, Vallis giörgi uramat nagyságodnak alázatosan ajánlom. 

Vékony ítíletem szerint édesatyjának nemzetes hív szolgálatjának érdemére nézve fia sem érdemtelen az őfel
sége kegyelmességére. Kit midőn teljes bizodalommal alázatosan vár, nagyságod kegyelmes partrocíniumjával 
közelebb úton érhet.” Csáky István Rottal Jánosnak, Szatmár, 1667. május 29. MNL OL P 507 Ser. A. V. 13. d. 
Nr. 498. fol. 116–117. Az ifjú Wallis későbbi szatmári generálisságához: Pálffy 1997. 286. o.

57  Csáky István Rottal Jánosnak, Szatmár, 1667. június 1. MNL OL P 507 Ser. A. V. 13. d. Nr. 498. fol. 
118–119.

58  Csáky erről június 21-én Szatmáron kelt levelében tudósította Rottalt: „Szegény Vallis uram ezelőtti 
nyavalyával az elmúlt éjjel hagya el bennünket, szívem szerint szánom.” Ugyanekkor megismételte kérését, 
hogy utódjaként Starhemberget helyezzék Szatmárra. MNL OL P 507 Ser. A. V. 13. d. Nr. 498. fol. 130–131.

59  „Némelyek Sparral ijesztenek, kihez nem volna semmi kedvem.” Csáky István Rottal Jánosnak, Szatmár, 
1667. július 22. MNL OL P 507 Ser. A. V. 13. d. Nr. 498. fol. 147–148.

60  Csáky István Rottal Jánosnak, Szatmár, 1667. július 30. MNL OL P 507 Ser. A. V. 13. d. Nr. 498. fol. 
149–150. Sparr szélesebb körben való népszerűtlenségére utalhatnak Csáky pár nappal későbbi levelének sorai 
is: „general Spár 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 János
nak, Szatmár, 1667. augusztus 6. MNL OL P 507 Ser. A. V. 13. d. Nr. 498. fol. 155–156. A külzetre utólagosan 
ráírt dátum alapján Csáky július 28–-n vette kézhez az őt Sparr érkezéséről értesítő uralkodói leiratot. Bécs, 
1668. július 11. MNL OL P 71 69. cs. Fasc. 188. Nr. 8.

61  Szatmár, 1667. november 23. MNL OL P 507 Ser. A. V. 13. d. Nr. 498. fol. 186–188.
62  Csáky István Rottal Jánosnak, Szatmár, 1668. január 7. MNL OL P 507 Ser. A. V. 13. d. Nr. 498. fol. 

203–205. (Mellékletben Csáky gonzaga hercegnek szóló levelének másolata.) Sparr erőszakos viselkedését 
más források is megerősítik. Horánszky András szatmári udvarbíró például arról tett jelentést a Szepesi Kama
rának, hogy a számvevővel és a kulcsárral együtt kirekesztette őt a várból, kihangsúlyozva, hogy Cobb és 
Kaiserstein idejében ilyen sohasem történt. Szatmár, 1665. október 9. MNL OL E 254 45. cs. október, Nr. 22. 
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Habár a Sparrt felváltó Karl Strassoldo ezredes számára olyan parancsot eszközölt ki 
Rottal János az Udvari Haditanács akkori elnökénél, Raimondo Montecuccolinál, amely
ben utasították a szatmári főkapitánnyal való együttműködésre,63 ám Csáky István szá
mos – konkrétumokat alig tartalmazó – panaszos leveléből kitűnik, hogy a parancsnak 
nem sikerült érvényt szerezni. A kapcsolat minőségére jól rávilágít Csáky 1669 júliusában 
kelt levele. Miközben dicsérte a tokaji kapitány, Starhemberg magatartását, Strassoldoval 
szemben ironikus hangnemben fogalmazott: „gróf Starembergh uram dícsíretesen kezdte 
magát alkalmaztatni. Akarnám, ha Strazoldo uram Olasz Országban felejtené magát, ki 
azzal kérkedett Szakmart, hogy midőn Horuat Országban lakott volna, zászlókkal jártak 
processiot még az apró deák gyermekek is érette.”64 1669 végén Csáky végül Rottal köz
benjárását igénybe véve próbálta meg az Udvari Haditanács titkára, Franz Ludwig Stahl 
segítségével megfékezni az ezredes hatalmaskodásait.65 Bár 1670 elejére a két fél viszonya 
rendeződött,66 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.67

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 szere
pet is betöltve a régióban.68 Minthogy a felső-magyarországi végvári katonaság ellátásá
ért, a várak fenntartásáért és a várbirtokok kezeléséért Felső-Magyarországon a Szepesi 
Kamara volt felelős, Csáky Istvánnak a mindennapokban a kamarával is folyamatos kap
csolatot kellett tartania a különféle gazdasági-pénzügyi vonatkozású ügyek tekintetében. 
Az 1660-as évek második feléből fennmaradt kamarai anyagban annak is van nyoma, 
hogy az évtized második felében Csáky alkalmanként Szabolcs és Szatmár vármegyék 
dézsmáról készített jegyzőkönyveinek a kamarához való eljuttatásában is szerepet vál
lalt.69 A végvidéken jellemző társadalmi és gazdasági feszültségek miatt a két fél viszo
nya természetesen konfliktusoktól sem volt mentes, ami olykor olyan erőszakos csele

63  Rottal János Csáky Istvánnak, Bécs, 1668. november 10. és 1669. január 9. MNL OL P 71 112/a. cs. Fasc. 
261/1. Nr. 359. és 361.

64  Csáky István Rottal Jánosnak, Szepes, 1669. július 13. MNL OL P 507 Ser. A. V. 12. d. Nr. 498. fol. 
267–268.

65  Csáky István Rottal Jánosnak, Szatmár, 1669. szeptember 25. MNL OL P 507 Ser. A. V. 13. d. Nr. 498. 
fol. 283–284.

66  „gróf Strazoldo uram írja, hogy kegyelmeddel szép correspondentiaban vagyon, abban meg is marad.” 
Rottal János Csáky Istvánnak, Bécs, 1670. február 16. MNL OL P 71 112/a. cs. Fasc. 261/1. Nr. 368.

67  Csáky István Rottal Jánosnak, Aranyosmeggyes, 1670. május 7. és Szepesvár, 1670. június 12. MNL OL 
P 507 Lev. Ser. A. V. 13. d. Nr. 498. fol. 313–314. és 315–318. (Utóbbi mellékleteként található meg Csáky Ist
ván Raimondo Montecuccolinak ez ügyben írt levele, amelynek megadására Rottal Jánost kérte meg.)

68  A Szepesi Kamara tisztségviselői és a végvárak kapitányai, várnagyai együttműködésének tekinteté
ben vö.: Ember 1946. 156–157. o. 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. o.

69  Csáky István 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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kedetekben is megnyilvánult, mint a kamara alkalmazásában álló Pap Dániel szatmári 
provizor és harmincados Csáky István általi elveretése.70 Az együttműködést elősegít
hette 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.71

Mivel a hadszertár, így az ágyúk, lőszerek és hadszerek, valamint a várbeli épüle
tek rendben és biztonságban tartása Csáky feladatai közé tartozott, a Szepesi Kamarának 
szóló beadványainak egy része ezzel kapcsolatos. 1663-as beadványaiban felhívta a figyel
met a várban található, siralmas állapotban lévő „paloták” és egyéb „belső házak” tataroz
tatásának,72 valamint az omladozóban lévő fegyverraktár helyrehozatalának szükségessé
gére.73 1668 januárjában kelt beadványának soraiból kiderül, hogy az általa már az évtized 
első felében átépíteni kívánt főkapitányi rezidencia74 esetében sem volt rózsásabb a hely
zet: „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 költ
ségével is (kiből szinte kifáradtam) mennyi építtetést tétettem rajtok, Horánszky András 
uram (ki által szóval is üzentem bizodalmason) alkalmasint megbeszélheti kegyelmetek
nek. Kérem azért szeretettel kegyelmeteket, méltóztassanak jó consideratioban venni eze
ket, és parancsolni is udvarbíró uramnak felőle, hogy minekelőtte nyakunkba szakadná
nak, ahun szükségesebb volna, építtetné meg.”75

A korban általánosnak számított a zsoldhátralék a magyar és német végvári parancs
nokok és a katonaság körében, így nem meglepő, hogy Csáky István fennmaradt kama
rai beadványainak egy másik, arányaiban nagyobb része saját, illetve az irányítása alatt 

70  1664 tavaszán Csáky István elverette, majd szervitoraival a várba hurcoltatta a visszaélésekkel vádolt 
kamarai tisztségviselőt. Tette miatt 10 000 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.)

71  Hozzá kell tenni, hogy késmárki harmincadosként Horánszky András beadványában kétségbeesetten 
kérte a döntés visszavonását a Szepesi Kamarától 1664 augusztusában. Gecsényi – Guszarova 2003. 663. o.

72  Csáky István a Szepesi Kamarának, Szepesvár, 1663. február 24. MNL OL E 254 43. cs. február, Nr. 15. 
(Lásd Vitkay Mihály mellékelt jelentését.)

73  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 vadnak.”

74  Csáky átépítési tervéről a gyakorlati megvalósításra javaslatokat tevő szatmári jezsuita rendház főnö
kének, Tyukodi györgynek részletekbe menő leveléből lehet értesülni. Az erről korábban már Csáky elődjé
vel, 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 reziden
cia. Az „öreg házon” kívül, ahol az isteni szolgálat volt, tervezte kialakítani az „ebédlő palotát”, ahol a pohár
nok is külön szálláshelyet („szép kis házacskát”) kapott volna. Elképzelése szerint „mikor a nagyságod 
residentiajának kapuja lemegyen, mind nagyságod, s mind az asszony fedeles grádics alatt mennek házokban, 
s így volt a discursus mind a szegény üdvözült Karoly urammal, s mind nagyságoddal.” Tyukodi györgy 
Csáky Istvánnak, Szatmár, 1662. december 16. MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 266. V. p. 127–129.

75  Csáky István a Szepesi Kamarának, Szatmár, 1668. január 7. MNL OL E 254 48. cs. január, Nr. 1.
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álló végvári katonaság fizetésével kapcsolatos.76 Az Udvari Kamara még 1661 szeptem
berében – konkrét összeg megjelölése nélkül – rendelte el, hogy Csáky Istvánnak a szo
kásos főkapitányi fizetést folyósítsák,77 a kifizetés azonban már a kezdetektől akadozott,78 
és az elmaradt zsold folyósítását az 1667 júliusában kelt, Magyar Kamarának szóló ural
kodói leirat is feltételezhetően hiába rendelte el újból.79 Bár Csáky István szerette volna 
elérni, hogy jövedelmeinek kiegészítése céljából Szatmár várában korcsmát és mészárszé
ket tarthasson,80 bátyja, Csáky Ferenc felső-magyarországi főkapitány az uralkodó paran
csára eltiltotta ettől. A Magyar Kamara ugyanis Csáky Istvánra, valamint a kállói házá
ban korcsmát és mészárszéket tartó Pap Lászlóra panaszt tett az Udvari Haditanácsnál, 
amely ezt követően arra utasította Csáky Ferencet, hogy mindkettő tevékenységét állítsa 
le.81 Nem könnyű ennek tükrében értelmezni a Szepesi Kamara levelét, amelyben meg
írták 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.82

Az 1667-ben már 15 000 forintra rúgó tartozást végül egyes, a szatmári váruradalom 
részét képező avassági kerületben elfekvő, kamarai kezelésben lévő birtokrészek zálogba 
adásával egyenlítették ki. Az 1667. november 24-én kiállított záloglevél szövege szerint 
Csáky István és mindkét nembeli utódai a zálog kiváltásáig birtokolhatták Túrvékonya, 
Komorzán, Tartóc, Terep, Bikszád, Felsőfalu, Bujánháza, Raksza és Lekence birto
kait, a gabonatermelésre használt két kőmalom kivételével Daróc mezővárost, valamint 
Apácafalva egészét.83

Szerencsés módon fennmaradt az a terjedelmes irategyüttes, amelyhez számos, az 
ügy szempontjából releváns dokumentumot csatoltak.84 Ezekből kiderül, hogy Csáky 
eredetileg haszonbérlet formájában próbált a birtokokhoz hozzájutni, jövedelmeit pedig 

– miként fentebb szó volt róla – a Szatmár várában történő bormérésből és a mészárszék 

76  Itt tartom szükségesnek megjegyezni, hogy Csáky utasítása sem főkapitányi fizetésére, sem a katona
ság létszámára és zsoldjára nem tért ki. Ezzel ellentétes példát szolgáltat például Esterházy László pápai főka
pitány 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. o.

77  ÖStA AVA FHKA HFU Kt. 485. 1661. szeptember 6. [régi. r. Nr. 211.] fol. 7–10.
78  Csáky István Bélaváry Miklósnak, Szatmár, 1662. augusztus 18. MNL OL E 254 42. cs. augusztus, 

Nr. 26.
79  Bécs, 1667. július 22. MNL OL P 71 64. cs. Fasc. 174. Nr. 13. (másolat)
80  ÖStA AVA FHKA HFU Kt. 511. 1667. június 28. [régi r. Nr. 224.] fol. 283–284.
81  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.

82  A Szepesi Kamara Csáky Istvánnak, Kassa, 1667. október 4. MNL OL P 507 Ser. A. V. 18. d. Nr. 716. 
fol. 81–82.

83  ÖStA AVA FHKA HFU Kt. 511. 1667. december 3. [régi r. Nr. 224.] fol. 1–2. Vö.: MNL OL A 57 14. k. 
p. 75–76. Érdemes megjegyezni, hogy 1670 előtt már csak Szatmár, valamint Kálló körül terültek el jelentős, 
kincstári kezelésben lévő uradalmak. Szűcs 1990. 80. o.

84  A Csáky István időszakában keletkezett iratok mellett Thurzó györgy nádor 1632. június 25-én kelt uta
sítása 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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tartásából egészítette volna ki. Az utóbbitól elzárkózó, valamint a birtokok zálogba adá
sának lehetőségét számba vevő Magyar Kamara azonban vitatta a Csáky által megál
lapított 15 000 forintos hátralék összegét, az 1667. augusztus 3-án Tamásfalvay István 
alszámvevő mester által készített számadás ugyanis a tartozást 11 565 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 szat
márnémeti gazdaságot ellátó gyűrűst, valamint a kincstár számára hasznot hajtó, fűrész
malmával 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 ter
mészetesen az Udvari Kamara előterjesztése – alapján megszövegezett záloglevél kiállí
tására utasították a Magyar Udvari Kancelláriát.85 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 ked
vezőbbnek tartotta, hiszen a kor emberének szemében a földnek és a kiváltságoknak sok
kal nagyobb értéke volt.86

A fizetés elmaradás 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, köz
tük 200-200 lovas és gyalogos volt a vár őrségének előírt létszáma.87 Oross Andrásnak 
a Szepesi Kamara 1655–1665 közötti hadi kiadásai megoszlásáról készített kimutatása 
szerint fizetésük a szendrői, ónodi, putnoki, tokaji és kállói végváriakéval együttvéve 
100 077 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 for
rás mellett Csáky István Szepesi Kamarának szóló beadványaiból is kiderül, a szatmári 
végváriak, különösképpen a gyalogosok, rendre azt sem kapták kézhez.88 A probléma 

85  Részletes bemutatása szétfeszítené jelen kereteket. ÖStA AVA FHKA HFU Kt. 511. 1667. november 
27. [régi r. Nr. 224.] fol. 197–246. (Köztük Csáky István supplicatióival, kamarai véleményekkel, számadás
okkal és kimutatásokkal, az Udvari Haditanács átirataival, I. Lipót Magyar Kamarának szóló leiratával, vala
mint a záloglevél november 24–én kelt szövegével.) A Magyar Kamara vélhetőleg azért tartotta a maga szá
mára előnyösebbnek a zálogosítást, mert tulajdonjogát azzal nem vesztette el, a közjogi terheket ugyanak
kor – a haszonélvezet mellett – a zálogosnak, Csáky Istvánnak kellett viselnie. A zálogjoghoz vö.: Eckhart 
2000. 313. o.

86  Vö.: Oross 2013. 270–272. o. Csáky esete 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 zsol
dot, amit a kincstár később általában birtokokkal törlesztett. Birtokokra tehettek szert ily módon azok az egy
házi és világi főméltóságok, főurak is, akik a hadseregnek hiteleztek, többnyire készpénzben vagy termény
ben. Czigány 2004. 97–98. o.

87  A maradék 9 katonát az egyéb kategóriába sorolták. Czigány 2004. 125. o. Mindez természetesen nem 
jelenti azt, hogy a keretszámot ténylegesen is feltöltötték.

88  Oross 2008. 115–116. o. 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 beadvá
nyához 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 Hor
váth Márton – állítása szerint többeknek a mindennapi falatra sem futotta az elmaradt zsoldfizetés miatt. Arra 
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súlyosságát jelzi, hogy 1664 augusztusában, mialatt a szatmári főkapitány a nádor paran
csára Sárospatakon tartózkodott, a gyalogság fizetetlenségére hivatkozva csaknem széj
jeloszlott. A visszaérkező Csáky a vétkeseket példa statuálás céljából ugyan felakasztatta, 
nem mulasztotta el ugyanakkor Rottal János figyelmét felhívni a helyzet tarthatatlansá
gára: „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.89

1670 márciusában már maga a Magyar Kamara elnöke, Zichy István írt az ügyben,  
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 fizetésü
ket.90 A fizetés visszatartása miatt rendre megvádolt szatmári udvarbírót, a jelek szerint a 
Csáky család szervitori körébe tartozó Horánszky Andrást91 végül eltávolította a Szepesi 
Kamara, helyére Csáky István korábbi temetvényi, majd szepesvári prefektusa, az általa 
ajánlott győri Mihály érkezett.92 1670 februárjában azonban Danka János gyalog had
nagy őt is bepanaszolta ugyanebből az okból,93 május végén pedig győri már arról szá
molt be a kamarának, hogy őt és feleségét, Szodoray Mihály vicekapitányt, valamint Karl 
Strassoldo ezredest a szatmári őrség tagjai arrestálni akarják, ezáltal próbálván kikény
szeríteni zsoldjuk folyósítását.94

Politika és felekezetiség

Összességében megállapítható, hogy katonai működését tekintve Csáky István igen 
behatárolt mozgástérrel rendelkezett. Kétségtelen azonban, hogy a tisztség viselőjeként 
megnövekedett regionális politikai szerepe volt. Ebben persze komoly szerepet játszott az 
édesapjától megörökölt többirányú, még csak részben feltárt kapcsolatrendszere, amely
nek jelentőségét már R. Várkonyi Ágnes is felismerte Csáky Zrínyi Miklóssal 1663–1664 

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.

89  Csáky István Rottal Jánosnak, Szatmár, 1664. augusztus 21. MNL OL P 507 Lev. Ser. A. V. 13. d. Nr. 
498. fol. 47–48.

90  Ugyanebben a levelében – amelyhez a gyalogosok említett supplicatióját is csatolta – Zichy a főkapi
tányi rezidencia konyhájának és kéményének megjavítása érdekében is írt. Besztercebánya, 1670. március 28. 
MNL OL E 254 50. cs. március, Nr. 10.

91  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. p. 332–335.

92  Ugyanakkor azt sem mulasztotta el megjegyezni, hogy Horánszky helyett Danka János gyalog hadna
gyot tartja felelősnek a helyzet kialakulásáért. Csáky István a Szepesi Kamarának, Szepes, 1668. november 3. 
MNL OL E 254 48. cs. november, Nr. 3.

93  Danka János a Szepesi Kamarának, Szatmár, 1670. február 22. MNL OL E 254 50. cs. február, Nr. 10.
94  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. o.
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során folytatott levelezésének elemzése során.95 A lengyel határ mentén fekvő, a csa
lád központjaként funkcionáló Szepesvár fontos hírközpontnak számított. Megbízottjai 
útján Csáky István édesapja, idősebb Csáky István tárnokmester innen figyelte az erdé
lyi eseményeket, kísérletet téve arra is, hogy Felső-Magyarország egyik hatalmi központ
jává alakítsa. Az 1650–1660-as évek fordulóján Kassa mellett ide érkeztek be elsőként az 
erdélyi hírek, a Pozsonyba és Bécsbe érkező futárok jelentős része keresztülutazott rajta.   
A század végén Csáky István fia, Zsigmond éppen földrajzi helyzetére hivatkozva érvelt 
sikerrel a vár lerombolása ellen – igaz, ehhez kellett a Csáky Istvánnal még tokaji kapi
tányként jó kapcsolatot ápoló Ernst Rüdiger Starhemberg közbenjárása is, aki akkor már 
az Udvari Haditanács elnöke volt.96 A jelek szerint Csáky István már 1660-ban szerepet 
vállalt a Rottal János és Kemény János közötti összeköttetés biztosításában Szepesvárról.97 
Szatmári főkapitányként hivatali kötelességévé vált az Erdélyből érkező hírek begyűjtése  
és továbbítása, az évtized második felében vélhetőleg ezért is vált fontos láncszemévé 
a Rottal Jánosnak Bánffy Dénessel és Teleki Mihállyal folytatott levelezésnek, különö
sen az 1667–1668 során zajló Habsburg-erdélyi tárgyalások idején.98 A két kulcsfontos
ságú felső-magyarországi főkapitányi tisztséget betöltő Csáky testvérnek, Ferencnek és 
Istvánnak nehezen megkerülhetőségére utal, hogy I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem a 
Wesselényi Ferenc nádorral és Rottal Jánossal való kapcsolat fenntartása során nekik is 
kénytelen volt udvariassági leveleket küldeni.99

A két Csáky testvér politikai jellegű megnyilatkozásainak bemutatását e közlemény 
nem tekintheti céljának, kiemelendő azonban Rottal Jánossal való együttműködésük a 
Wesselényi-szervezkedés kibontakozásának idején. Csáky Ferenc és István amellett, 
hogy rendszeresen tájékoztatták Rottalt a felső-magyarországi nemesség mozgolódásáról 
és hangulatáról,100 állítólagos nádori ambícióit is – amit ő maga később tagadott – támo
gatták.101 Áprilisban István Rottalnak a Thurzókkal anyai ágon való rokonságára utalva 
az egykori Thurzó nádorok, györgy és Szaniszló alakját elevenítette fel: „Mikor nagy
ságodat Kassan létiben szegény Barna giörgi az nemes 13 vármegye képiben üdvözlette, 
szovaiban amaz jut eszemben, hogy néhai Turzo giörgi és Sztaniszlo, nagyhírű-nevű 
palatinusok, nagyságodnak vérei voltak.”102 Május utolsó napján Ferenc az annak ide
jén jó bécsi kapcsolatai révén viszonylag széles politikai mozgástérrel rendelkező Pálffy 
Pál nádorral vonta meg a párhuzamot, mert „hogy igaz magyar szeretetirűl megnyughat
nánk, talán még annál is több jót remélhetnénk belőle, mint Palfibul, hogy immár nincs 

95  R. Várkonyi 1996. 295–306. o.
96  Oross 2013. 131. o.
97  Rottal János Csáky Istvánnak, Bécs, 1660. január 17. MNL OL P 71 112/a. cs. Fasc. 261/1. Nr. 285.
98  A levelezés gyakorlati működésébe jó betekintést enged Bánffy Dénes Csáky Istvánnak írt 19 darab, 

1667–1669 között keletkezett levele: Balogh – Barta M. 2016. 141–169. o. A Habsburg–erdélyi tárgyalásokról: 
Trócsányi 1972. 70–74. o.

99  Lásd: Bethlen Miklós Teleki Mihálynak, Kisbún, 1667. március 2. BML I. 167. o.
100  Ennek jelentőségére szükséges felhívni a figyelmet, hiszen miként Benczédi László kutatásai rámu

tattak, a Wesselényi-szervezkedés társadalmi bázisát a Hódoltság torkában birtokokkal rendelkező katolikus 
főnemesség és protestáns köznemesség, valamint az ottani falvak és városok lakossága adta. Benczédi 1974. 
602–609. o.

101  Rottal tagadta, hogy I. Lipótnak valaha is javaslatot tett volna saját esetleges nádorságát illetőleg. Emel
lett azt is kiemelte, az őt ebben az ügyben megkereső személyek javaslatát azzal hárította el, hogy egy talpalat
nyi földdel sem bír az országban. MNL OL P 71 112/a. cs. Fasc. 261/1. Nr. 332.

102 101 Szatmár, 1667. április 16. MNL OL P 507 Lev. Ser. A. V. 13. d. Nr. 498. fol. 96–97.
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mit várnia néki az udvartul, mert mind titoktanácssága, s mind aranybáránya megvan. 
Sőt az ki nagyobb, nem kell tanulni neki az német dolgokat, az mi penig az jószág dolgát 
illeti, az legkevesebb, mert sok pénze vagyon, az kivel fent viselhetné az régi palatinusok 
authoritasát is, és jószágot is szerezhetne elegendőt.”103 A két fél ezen kívül a lengyel 
zálogban lévő Lubló vára és a 13 szepesi város közös erővel történő kiváltására is kísér
letet tett.104

Csáky István főkapitányi működését és politikai szerepét nem lehet élesen elválasz
tani a katolikus hit védelme és terjesztése, az egyház jogainak visszaállítása érdekében 
tett erőfeszítéseitől, melyek révén édesapja eszmei örökségének folytatójává vált. Frissen 
beiktatott főkapitányként ő kezdeményezte a végül Cobb ezredes által elfoglalt refor
mátus várkápolna katolikusoknak való átadását, érvelése szerint ugyanis a váron kívül 
Szatmárban két akatolikus – minden bizonnyal református – templom is volt, míg a kato
likusoknak sehol nem volt lehetőségük vallásukat gyakorolni.105 Szándékában Pálffy 
Tamás egri püspök is segítette, aki vélhetőleg már Lippay györgy esztergomi érsekkel 
és Nádasdy Ferenc országbíróval is ez ügyben folytatott beszélgetéseket,106 októberben 
pedig sikerült kieszközölnie a templom elfoglalására utasító parancsot Cobb számára 
Wenzel Eusebius von Lobkowitztól és Raimondo Montecuccolitól. Pálffynak a temp
lom elfoglalását újfent sürgető, bizonyos meg nem nevezett katolikus főurak ezzel kap
csolatos elvárására utaló, nyomást gyakorolni próbáló novemberi leveléből ugyanakkor 
úgy tűnik, hogy Csáky István ekkor már vonakodott személyesen részt venni az akci
óban.107 Távolmaradásának köszönhetően az eseményt annak társadalmi hatása miatt 
elítélő Wesselényi Ferenc nádor is Cobb személyét emelte ki, bár azzal egyértelműen tisz
tában volt, hogy a terv értelmi szerzője nem ő volt.108 1667 májusában a szatmári reformá
tusok az akkor már halott Wesselényi parancsára hivatkozva a vártemplom visszaadására 
kérték Csákyt, ő azonban elutasító választ adott: „Tegnap voltak nálam Szakmár várme
gyei követek, szegény meghót palatinus uram parancsolatja szerint, hogy az várbeli temp
lomot adjam vissza nekik, azt kívánták, de mivel annak soha külömben hírét sem hallot
tam, könnyű válasszal bocsáttam.”109

103  Kassa, 1667. május 31. MNL OL P 507 Lev. Ser. A. V. 15. d. Nr. 541. fol. 682–683.
104  A Csáky István nevével jegyzett, de Csáky Ferenc nézeteit is tükröző fassio tartalmáról 1667. december 

óta egyeztettek Rottalal, így született meg 1668 áprilisára az eddig ismert utolsó változat. Vö.: Szatmár, 1668. 
április 23. Rottal János Csáky Istvánnak szóló, 1668. november 10-én, Bécsben kelt levelébe beletéve. MNL 
OL P 71 112/a. cs. Fasc. 261/1. Nr. 359.

105  Csáky supplicatioja: MNL OL P 72 73. cs. Fasc. 515. p. 87–88. (másodpéldány). A Csáky Istvánnak 
szóló német nyelvű leveléből kiderül, hogy Cobb 1662. november 23-án, a reformátusok reggeli istentiszte
lete után vonult be a németek élén a várkápolnába, ahol ezt követően szentmisét tartottak, ezzel természete
sen kiváltva a református prédikátor tiltakozását. Szatmár, 1662. november 25. Uo. pp. 59–62. (Benne Csáky 
latin nyelvű válaszfogalmazványával.) Cobb levelével több ponton egybevág a szamosközi református papság 
december 4-i panasza: Berey 1897. 464–465. o.

106  Mindez abból a levélből derül ki, amelyben Pálffy köszönetét fejezi ki amiatt, hogy Csáky István „tisz
tét a catholica religionak elűmozdításával, gyarapításával akarja kezdeni.” Pálffy Tamás Csáky Istvánnak, 
Pozsony, 1662. augusztus 31. MNL OL P 71 123. cs. Fasc. 266. V. p. 68–70.

107  Lásd Pálffy Tamás két levelét Csáky Istvánnak: Szádvár, 1662. október 22. és Jászó, november 20. 
MNL OL P 72 73. cs. Fasc. 515. p. 83–86. és 79–82.

108  Wesselényi Ferenc Rottal Jánosnak, Zólyomlipcse, 1663. január 12. MNL OL P 507 Lev. Ser. A. V. 
12. d. Nr. 466/34.

109  Csáky István Rottal Jánosnak, Szatmár, 1667. május 10. MNL OL P 507 Lev. Ser. A. V. 13. d. Nr. 498. 
fol. 102–103.
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Testvérével, Csáky Ferenccel együtt a konventuális ferencesek (minoriták) szepességi 
meggyökerezéséhez is tevékenyen hozzájárult. Míg Ferenc szepesi főispáni minőségében 
a csütörtökhelyi Szapolyai-kápolnát adta át a rend számára, a bátyja halálával a főispán
ságot megöröklő István a kápolnával egybeépült templomot jutatta nekik.110

A két Csáky testvér pályájának ívét a felső-magyarországi nemesi felkelés kitörése, 
majd elbukása törte meg. A súlyosan megbetegedő Ferenc 1670. november 17-én, Kassán 
hunyt el, birtokait a Wesselényi-szervezkedésben való részvétele ürügyén halála után 
elkobozták.111 István, aki már 1669 tavaszán elkeseredett hangnemben kérte Rottal János 
közbenjárását lemondásának lehetővé tételére,112 végül egy évvel később, éppen egy nap
pal azt követően köszönt le tisztjéről, majd vonult a nem sokkal később a gombási erdőben 
tőrbe csalt szatmári német katonákat meggyilkoltató Lónyay Anna (Kemény János özve
gye) lakta aranyosmeggyesi várba, hogy 1670. április 9-én I. Rákóczi Ferenc Sárospatak 
várába záratta a nála vendégeskedő Ersnt Rüdiger Starhemberg tokaji kapitányt.113 Bár 
szepesi főispáni kinevezése 1670 decemberében jelezte, hogy sikerült tisztáznia magát 
a személyét a felkelésben való esetleges részvétele kapcsán ért vádak alól,114 ígéretesnek 
indult karrierje csak több mint egy évtizeddel később, felső-magyarországi főkapitánnyá 
való kinevezésével kezdett el újra felívelni.

110  Csáky István érdemének tekinthető az is, hogy a magyar rendi tagozat megalapozója, a bolognai rend
tartományból érkező giovanni Battista Reggiani da San Felice egy kisebb kitérőt követően egészen az 1690-es 
évekig folytathatta térítő és szervező tevékenységét Magyarországon. Galla 2005. 109–110. o.

111  Papp 2011. 62. o.
112  Csáky István Rottal Jánosnak, Szepes, 1669. június 25. MNL OL P 507 Lev. Ser. A. V. 13. d. Nr. 498. 

fol. 263–264.
113  Már hivatkozott lemondása: ÖStA HHStA UA. Spec. Fasc. 284. Konv. B. fol. 7–9. A gombási erdőnél 

történt eseményekről: Pauler 1876. 23–24. o.
114  A nemesi felkelés idején játszott ellentmondásos szerepére terjedelmi korlátok miatt nem térhetek 

ki. Személyének tisztázásához minden bizonnyal szükség volt az Udvari Haditanács elnökének, Raimondo 
Montecuccolinak szóló – a november 17-én elhunyt Csáky Ferenc felső-magyarországi főkapitányt már hajda
niként említő – memorandumának a megírására, melyben jelezte, hogy kész személyesen átnyújtani az ártat
lanságát bizonyító iratokat. ÖStA HHStA UA Spec. Kt. 284. Konv. B. Nr. 11. fol. 56–57.
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ISTVÁN CSÁKY, CAPTAIN-gENERAL IN SZATMÁR (1661–1670)

Abstract

Count István Csáky (1635–1699), appointed Chief Justice during the Diet in Pozsony 
(Bratislava) in 1687, is considered an outstanding figure of the Hungarian aristocracy loyal 
to the royal court. Before starting his career as a highranking political leader, in similar 
fashion to many of his contemporaries, he fulfilled military tasks. The first really impor
tant phase of his career is marked by his time as captain-general in Szatmár. The strategic 
importance of the Szatmár general Captaincy, set up in the framework of the captaincy 
network of Upper Hungary, lied in the fact that it had a key role in defending the territories 
east of the river Tisza and adjacent to the Principality of Transylvania. István Csáky was 
appointed to this position in a particularly sensitive political situation in June 1661, almost 
one year after the town of Várad was taken by the Ottomans and after Szatmár returned to 
the suzerainty of the Hungarian king. By that time, Transylvanian Prince János Kemény 
had lost the support of the Ottoman Porte for good, while the Kingdom of Hungary turned 
into a deployment area for the Imperial and Ottoman Armies. These circumstances made 
the Royal Court in Vienna rely on the count who bore the Supremus Comes title of Bereg 
County from spring 1659, was a Camerarius as well and was appointed Consiliarius 
Regius in June 1660.

The paper gives a comprehensive overview of István Csáky’s work as Captain general 
in Szatmár. By doing so, the author wishes not only to facilitate a true understanding of 
Csáky’s life but also to offer an insight to a lesser known chapter of the Szatmár general 
Captaincy. In addition to describing the circumstances of his appointment and placing 
him in the hierarchy of the border defence region, his petitions to the royal chamber are 
also examined, paying special attention to the way he received some pledge estates of the 
Szatmár lordship in the Avasság (Ţara Oaşului) Region. Written sources about his work 
as general Captain can mainly be found in the summarized records of the protocollum 
documents of the Aulic War Council, in the documents of Hoffinanz Ungarn, at the Csáky 
family’s central archives, and the petitions and letters he sent to the Szepes Chamber can 
also be taken into consideration. His correspondence with the Hungarian referent of the 
Secret Council, János Rottal, deserves special attention, for these documents provide use
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ful pieces of information on the circumstances of Csáky’s appointment and resignation, 
and on the delay of his office entering. In addition to clarifying many details, the docu
ments cast more light on Csáky’s regional political-social role, a position which, char
acteristically of his time, cannot be sharply separated from his work as general captain. 
Furthermore, the sources reveal the nature of the connections he had with the german 
officers stationed at Szatmár, who either supported or hindered the exertion of his author
ity as general captain.

János Barta M.

DIE HAUPTMANNSCHAFT VON ISTVÁN CSÁKY IN SZATMÁR (SATHMAR) (1661–1670)

Resümee

Der bei der Diät von Pozsony (Pressburg) des Jahres 1687 zum Landesrichter ernannte 
graf István Csáky (1635–1699) galt als herausragendes Mitglied der ungarischen höfischen 
Aristokratie. Vor seiner landesweiten politischen Karriere als hoher Würdenträger übernahm 
er – wie mehrere seiner Zeitgenossen – selbst eine Soldatenrolle. Die erste wirklich wichtige 
Station seiner Karriere war die Zeit als Hauptmann von Szatmár (Sathmar). Die strategische 
Bedeutung der Hauptmannschaft von Szatmár, die innerhalb des Organisationsrahmens der 
Landeshauptmannschaft von Oberungarn aufgestellt worden war, lag darin, dass sie beim 
Schutz der gebiete jenseits der Theiß, die an das Fürstentum Siebenbürgen grenzten, eine 
Schlüsselrolle spielte. István Csáky erlangte sein Amt fast ein Jahr nachdem Várad den 
Osmanen zugefallen und Szatmár wieder unter die Hoheit des ungarischen Königs zurück
gekehrt war, im Juni 1661, in einer aus politischer Sicht besonders empfindlichen Situation. 
János Kemény, Fürst von Siebenbürgen, hatte zu diesem Zeitpunkt die Unterstützung der 
Pforte endgültig verloren, und das Königreich Ungarn war zum Aufmarschgebiet der kai
serlichen und der osmanischen Armee geworden. All das weist bereits an sich darauf hin, 
dass am Hof von Wien ernsthaft mit der Person des grafen rechnete, der seit dem Frühjahr 
1659 das Amt des Obergespans von Bereg und des königlichen Kämmerers getragen hatte 
und im Juni 1660 zum königlichen Rat ernannt wurde.

Die Studie gibt einen umfassenden Überblick über die Tätigkeit von István Csáky 
als Hauptmann von Szatmár. Damit möchte sie nicht bloß die richtige Auslegung sei
nes Lebensweges unterstützen, sondern auch Einblick in ein weniger bekanntes Kapitel 
der Hauptmannschaft von Szatmár bieten. Neben der Vorstellung der Umstände seiner 
Ernennung und der Bestimmung seiner Position in der Hierarchie des grenzburgensystems 
werden auch seine Eingaben bei der Kammer untersucht, mit besonderem Blick darauf, wie 
er bestimmte Besitztümer in der Region Avasság (Ţara Oaşului), die zu den Burggütern 
von Szatmár gehörte, als Pfand erhielt. Über seine Tätigkeit als Hauptmann kann man sich 
in erster Linie neben den sich auf ihn beziehenden Aufzeichnungsauszügen der Protokolle 
des Hofkriegsrates aus folgenden Quellen informieren: sich auf ihn beziehende Akten 
der Hoffinanz Ungarn, Aktenbündel über seine Tätigkeit im Amt aus dem Zentralarchiv 
der Familie Csáky sowie seine Eingaben und gesuche bei der Kammer von Szepes 
(Zips). Besonders hervorzuheben ist sein Briefwechsel mit János Rott, dem ungarischen 
Referenten des geheimen Kronrates, der mit nützlichen Informationen über die Umstände 
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der Ernennung und des Abdankens von Csáky und die gründe der Verzögerung seiner 
Einweihung dient. Zudem beleuchtet diese Korrespondenz neben zahlreichen Detailfragen 
seine regionale politisch-gesellschaftliche Rolle besser, die von seiner Tätigkeit als 
Hauptmann – als ein Charakteristikum der Zeit – nicht scharf getrennt werden kann, bzw. 
auch die Art seiner Beziehung zu den deutschen Offizieren, die in Szatmár stationiert 
waren und dabei behilflich oder gar hinderlich waren, dass seine Befugnis als Hauptmann 
zur Geltung kam.

János Barta M.

ISTVÁN CSÁKY, COMMANDANT DE SZATMÁR (1661–1670)

Résumé

Nommé juge suprême à la Diète de Presbourg de 1687, le comte István Csáky (1635–
1699) fut considéré comme membre éminent de la haute noblesse hongroise aulique. Avant 
sa carrière politique nationale de haut dignitaire, il s’est engagé dans l’armée comme cer
tains de ses contemporains. La première étape vraiment importante de sa carrière militaire 
fut la période où il était commandant de Szatmár. L’importance stratégique du bureau 
de commandement de Szatmár organisé au sein du haut-commandement de la Haute-
Hongrie résidait dans le fait qu’il jouait un rôle clé dans la défense des zones transtibiscines 
limitrophes de la Principauté de Transylvanie. István Csáky fut nommé commandant de 
Szatmár en juin 1661 dans un contexte politique particulièrement sensible, presque un an 
après que Szatmár soit repassé sous l’autorité du roi de Hongrie et que Várad soit occupé 
par les Ottomans. À cette époque, Jean Kemény, prince de Transylvanie a déjà définitive
ment perdu le soutien de la Porte, et le Royaume de Hongrie est devenu la base militaire 
des forces impériales et ottomanes. La Cour de Vienne comptait beaucoup sur le comte 
Csáky qui fut chambellan et préfet du comitat de Bereg depuis printemps 1659 avant d’être 
nommé conseiller du roi en juin 1660.

L’étude donne un aperçu complet de l’activité d’István Csáky, en tant que commandant 
de Szatmár en vue de contribuer à l’interprétation correcte de son parcours et de présenter 
un chapitre peu connu du bureau de commandement de Szatmár. Outre la présentation 
des conditions de sa nomination et la définition de sa place dans la hiérachie des confins 
militaires, l’auteur examine également ses requêtes adressées à la chambre, en particulier 
concernant certaines propriétés du domaine du château de Szatmár qu’il a reçues en nan
tissement. Si nous voulons obtenir des informations sur son activité de commandant, il 
convient d’étudier les extraits de notes pertinents des protocoles du Conseil de guerre de la 
Cour, les documents de Hoffinanz Ungarn ayant trait à sa personne, la liasse relative à son 
office qui se trouve aux archives centrales de la famille Csáky, ainsi que les requêtes et les 
demandes de Csáky adressées à la Chambre de Szepes. Il convient de souligner sa corres
pondance avec János Rottal, référent hongrois du Conseil secret qui fournit des renseigne
ments utiles sur les conditions de la nomination et de la démission de Csáky, les causes du 
report de son entrée en fonction, ainsi que sur son rôle politico-social dans la région qui ne 
peut être séparé nettement de son activité de commandant, ce qui fut une caractéristique de 
l’époque, et sur la nature de ses relations avec les officiers allemands qui tantôt facilitaient, 
tantôt entravaient l’exercice des pouvoirs du commandant qui tenait garnison à Szatmár.
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Янош М. Барта

ШТАБС-КВАРТИРА ИШТВАНА ЧАКИ В ГУБЕРНИИ САТУ-МАРЕ (1661–1670)

Резюме

Назначенный в 1687-ом году братиславским парламентом государственным 
судьёй граф Иштван Чаки (1635–1699) был выдающимся членом венгерской аули
ческой (поддерживающей консервативную политику венского дворца в эпохе 
реформ) аристократии. Перед началом его политическо-государственной превосхо
дительской карьеры, как и многие его современники, он тоже взял на себя солдат
скую роль. Первый, действительно на самом деле, важный этап в его карьере озна
чал период штабс-капитанского управника губернии Сату-Маре. Стратегическое 
значение воздвинутого в рамках организации верхне-венгерской штабс-квартиры 
придавало то, что оно имело ключевую роль в защите затисских районов, гранича
щих с Трансильванским Княжеством. Иштван Чаки вступил в свою должность в 
политически особенно чувствительном положении, почти год спустя после захвата 
в османские руки города Варад и после возвращения назад губернии Сату-Маре, 
в июне 1661-ого года под уполномочение короля Венгрии. Янош Кемень, принц 
Трансильвании к этому времени полностью и окончательно потерял поддержку 
Порта, в то время как Венгерское Королевство стало территорией нашествия импе
раторских и османских военных сил. Всё это уже само по себе указывает на то, 
что в венском дворе серёзьно считались с личностью графа, назначенного весной 
1659-ого года на должность берегского главного казначея и носяшего звание коро
левского казначея и с июня 1660-ого года королевского советника.

Исследование дает всеобшую картину деятельности Иштвана Чаки, проявлён
ной в качестве начальника полиции, щтабс-капитана губернии Сату-Маре, целью 
исследования является не только способствие правильной интерпретации его жиз
ненного пути, но и стремление дать представление о малоизвестной главе штабс-
квартиры Сату-Маре. Помимо представления обстоятелств его назначений и опре
деления его места в иерархии краевых провинций приходит очередь и на изучение 
его казначейских заявлений, в частности несмотря на то, как он получил в залог 
определенные оашские земли,  относящиеся к поместям замка Сату-Маре. Об его 
штабс-капитанской деятельности мы можем узнать в первую очередь из протоко
лов Придворного Военного Совета, а также наряду с этим из сокращенных записей 
документальных материалов Hoffinanz großbritannien, находящихся в центральных 
архивах семьи Чаки, из узла относящегося к официальной деятельности, а также 
можно получить информацию из его посланий и петиций, которые он подавал в 
палату Сепеши. Особо можно выделить его переписку с венгерским референтом 
Тайного Совета Янош Рот, которая служит полезными данными об обстоятельс
твах назначения и отставки Чаки, о причинах задержки его вступления в долж
ность и наряду с учетом ряда детальных вопросов проливает более острый свет на 
его деятельность во главе полиции, на его региональную общественно-политичес
кую роль, не отделяемую от специфики эпохи, а также на характер связи подде
рживаемой им с немецкими офицерами, размещенными в губернии Сату-Маре для 
поддержки или препятствия осуществления правомочий главной полиции.


