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Szabó Péter

Csáky István özvegye, Wesselényi Anna levele 
I. Rákóczi György erdélyi fejedelemhez1

Az itt közölt levél nem szerepel Wesselényi Anna, özv. Csáky Istvánné (1584– 1650 
k.) leveleinek kiadásában. A levélfüzér szerkesztője, Deák Farkas elsősorban az 
anya fi aival való kapcsolattartását mutatta be, a más címzettekhez szóló leve-
leket kevésbé gyűjtötte.2 A nagyasszony leveleinek, életének, rokonságának 
 tanulmányozása újabban másokat is foglalkoztatott. Ötvös Péter3 és Papp  Klára4 
forrásközléseiben egyaránt fontos szerepet kapott Wesselényi Anna és férje,  Csáky 
István, valamint rokonaik leveleinek feltárása. Az itt kiadott, 1631 őszén kelt 
 levél – kivételesen – Wesselényi Anna és I. Rákóczi György viszonyára vet fényt. 
 Wesselényi Anna apja, I. Wesselényi Ferenc köztudottan Báthory István lengyel-
országi udvarában alapozta meg politikai karrierjét. A királytól Krakkó környéki 
birtokokat és bárói rangot kapott. A család 1587-ben költözött Erdélybe, ahol az 
erdélyi államterülethez tartozó 26 falut felölelő hadadi és nánási uradalmakat5 
nyerte el. Wesselényi Anna 1600 táján kötött házasságot a Báthory  Zsigmond 
köréhez tartozó, ám anyagilag Rudolf királytól is függő Csáky  Istvánnal. A frigy 
nem tartott sokáig: Csáky István 1605-ben meghalt. Az özvegységét,6 életé-
re  szóló gyászát nagy méltósággal viselő „Árva” Wesselényi Anna ezután szinte 
minden energiáját lánya és fi ai neveltetésére és védelmére fordította. A pozsonyi 
klarisszákhoz 1625-ben apácának adott Anna leánya mellett egyik fi a,  László a 
 Magyar Királyságban, a másik, István az Erdélyi Fejedelemségben próbált poli-
tikai karriert építeni. 1625. december 12-én a fi ai érdekeit körömszakadtáig vé-
delmező özvegy Wesselényi Anna és az erdélyi fejedelem, Bethlen Gábor har-
monikus viszonya még kikezdhetetlen volt. A fejedelem jóváhagyta a Csáky fi úk 
közötti birtokmegosztást. Az  osztozkodásban Istvánnak nagyobbrészt erdélyi, 
míg Lászlónak a Magyar Királyság területén fekvő birtokok jutottak.7 Wesselényi 
Anna itineráriuma, egy mozgalmas életű nagyasszony mindennapjairól árulko-
dik: Szilágysomlyó, Almás, Egres, Búza, Vécs, Kereszteg, Adorján felváltva voltak 
vándorló udvartartásának színhelyei.8 

1 A levél közlésében, a szövegolvasásban Tóth Krisztina, az ELTE BTK Történeti Segédtudo-
mányok Tanszékének adjunktusa volt segítségemre. Önzetlen tanácsaiért hálás köszönetemet 
fejezem ki.

2 A kronologikus sorrendben kiadott levelek vonalából ez a misszilis hiányzik. Deák, 1875. 98–
99.

3 Ötvös, 1990. 101–104.
4 Papp, 2006. 5–223.
5 Hadad Közép-Szolnok vármegyei uradalom, Nánás (Hajdúnánás) Bihar vármegyében talál-

ható. A Csákyak eredetileg a Partium területén telepedtek meg.
6 Horn, 1996. 51–91. 
7 Bártfai Szabó, 1919. 647.
8 Takáts, 1982. 233.
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A közölt levél történelmi háttere az, hogy az új fejedelem, I. Rákóczi György 
tartva attól, hogy Csáky István tevékenysége az erdélyi „németes, katolikus” párt9 
térnyerését készíti elő, a nagyurat az erdélyi országgyűlés elé idézte. A fejedelem 
bújtatott célja az volt, hogy a Magyar Királyságba menekült Csákyt felségsértés 
vádjával, úgynevezett „nota-perbe” fogja és elkobozza erdélyi birtokait.10

Forrás

Wesselényi Anna levele I. Rákóczi György erdélyi fejedelemhez
Almás, 1631. október 10.

(Gyulafehérvári Érseki Levéltár és az Erdélyi Katolikus Státus 
Levéltára. Papír. Magyar. Eredeti. Jó állapot. 137. II. 1/c. 788.)

Az ö Naga kegelmes paranczolatiat kgmeteg altal ertem, meliet mjndt kegelmes feie-
delmemnek paranczolatiat melto beczöletel wetem: de alaszatoson  kerem  kegelmesen 
meg boczason, en ketek elöt prjotestalog az fi am, Czaky Istwan kepeben, ö eben se-
mit nem tudwan, melto menczegere ideie njncsen, mas birodalomban lewen. Az idö 
röwid hoszaia, enis penjk, noha tartosznam ertesere adnom, edes anyja lewen, de sok 
ideie, hogi ö Naga meg paranczolta, senkit ki ne köldesseg hoszaia, neis irogasak, 
tanaczommal se tarczam, meliröl walo paranczolatiat ö N[agysagana]k k[egyelme-
tekne]k meg mutathatok. Az warmegie[ne]kis meg wot paranczolva, szolgaimgot (!) 
fokdosag, melire walo kepest nem mertem irnja az fi amnak, es ig ez mostani ewo-
kalastis nem merem ertesere adnom. Melirol priotestalog kmetek elöt, mjndt hogi 
latom, az  ewokatiobanjs az wagion irwa, oly biszonios heliröl ewokaltaseg, az honnet 
ertesere lehesen, de mjnek elöte az ö Naga kegelmes engedelme nem leszen, adjk nem 
merem meg priobalnj, az meg penjk erewalo kegelmes engedelmet weszem ö N[agy-
sagana]k, adik az idö el telig. Prjotestalok arulis, hogi az en fi am, Czaky Istwan, ha 
mas birodalomban wot es wagionjs, ö N[agysagana]k, valasztott feiedelmenek es edes 
haszaianak soha nem wetet, nemis akar wetenj, söt bjszonios ideie es alkolmatosa-
ga lewen, kesz mjnden wadoloj elen magat meg mentenj, es kegelmes feiedelmenek 
es edes haszaianak köteles szolgalatal lenj: bodog emlekeszetö edes atianak io hiret 
newet köwetni, kire walo kepest ez ewokalast meg nem erdemlj. Az mj penjk az ma-
sik fi am, Czaki Laszlo alapotiat ileti, enek elöte eginjhanj napal ket fö tanaczatul ö 
N[agysagana]k ertetem, hogi ötet nem ewokaltatia ö Naga, kiben meg njugodwan, 
nemjs igekesztem tutara adni, eröl azert priotestalok kmeteg elöt, czaszar ö felsege 
tisztwiselö szolgaia lewen, oli mesze wagion, meg ez utan ket hetelis alig lehetne er-
tesere. Öis penjk soha se feiedelmenek, se edes haszaianak  semjt nem wetet, talam 
czak gondolatiawalis, kire walo kepest mjndt erdemelhese ez ewokacziot, az ö Naga 
kegelmes feiedelmök böcs itiletire, es az nemes orszag eleiben tamasztom.

Irtam Almason, 10. oktobris 1631.

Az Nagos Czaki Istwan Uram meg hagiot öszvegie
 Arwa Weselenj Anna

9 A pártról és személyi állományáról: Kemény, 1980. 109–110.
10 A „nota perekről” általában: Nagy, 1984. 136–137. Arról, hogy konkrétan mely birtokállo-

mány esett I. Rákóczi György birtokelkobzásába: Deák, 1875. 34–35.



 55

Rövidítések és irodalomjegyzék

Bánki
1994 Bánki Judit: Brandenburgi Katalin az Erdélyi Fejede-

lemségben. In: Történelmi Szemle. 36. (1994) 3-4. sz. 
311–327.

Bártfai Szabó
1919 Oklevéltár gróf Csáky család történetéhez. Oklevelek 

1500–1819-ig. I. kötet. 2. rész. Kiad. Bártfai Szabó 
László. Bp., 1919.

Bernád
2006 A gyulafehérvári érseki levéltár és az erdélyi katolikus stá-

tus levéltára. Oklevél és iratjegyzék canonica visitatiók 
mutatója. Szerk. Bernád Rita. Gyulafehérvár–Buda-
pest, ELTE Egyetemi Levéltár és a Gyulafehérvári 
 Római Katolikus Érsekség, 2006. (Erdélyi Római Ka-
tolikus Levéltárak 2.)

Deák
1875 Deák Farkas: Wesselényi Anna özv. Csáky Istvánné 

(1584–1649). Életrajza és levelezése. Bp., Franklin, 
1875.

EOE
1883 Monumenta comitialia regni Transylvaniae, Erdélyi Or-

szággyűlési Emlékek. Vol. I–XXI. (1540–1699.) Szerk. 
Szilágyi Sándor. Bp., Magyar Tudományos Akadé-
mia, 1875–1898.

Horn
1996 Horn Ildikó: Nemesi árvák. In: Gyermek a kora új-

kori Magyarországon. Szerk. Péter Katalin. Bp., MTA 
Történettudományi Intézete, Budapest, 1996. (Társa-
dalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 19.)

Kemény
1980 Kemény János önéletírása. In: Kemény János és Bethlen 

Miklós művei. Kiad. V. Windisch Éva. Bp., Szépiro-
dalmi, 1980. (Magyar Remekírók)

Kiss
1987 Kiss Gábor: Erdélyi várak, várkastélyok. Bp., Panorá-

ma, 1987.
Kraus
1994 Kraus, Georg: Erdélyi krónika 1608–1665.  Ford. Vo-

gel Sándor. Bp., 1994.
Nagy
1984 Nagy László: A „bibliás őrálló” fejedelem. I. Rákóczi 

György a magyar históriában. Bp., Magvető, 1984. 
(Nemzet és emlékezet)



56

1985 Nagy László: A „bibliás őrálló” fejedelem. I. Rákóczi 
György a magyar históriában. Bp., Magvető, 1984. 
(Nemzet és emlékezet)

Ötvös
1990 Ötvös Péter: Árva Wesselényi Anna levele István fi ához 

1636-ból. In: Lymbus,  Művelődéstörténeti Tár. II. Sze-
ged, 1990.

Pálffy
2010 Pálffy Géza: A Magyar Királyság és a Habsburg Monar-

chia a 16. században. Bp., MTA Történettudományi 
Intézete, 2010. (História Könyvtár Monográfi ák, 27.)

Papp
2006 Papp Klára: „Esze, kardja, s házassága után boldogul az 

ember.” Tanulmányok a Csáky család 17–18. századi 
történetéből. Debrecen, 2006.

Szalárdi
1980 Szalárdi János Siralmas magyar krónikája. Kiad.  Szakály 

Ferenc. Bp., Magyar Helikon, 1980. (Bibliotheca His-
torica)

Takáts
1982 Takáts Sándor: Régi magyar nagyasszonyok. Bp., Szép-

irodalmi, 1982. [Takáts Sándor: Régi magyar asszo-
nyok. Bp., Franklin, 1907.]


