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Barta M. János

 Kemény János és a két Csáky István levelezésének  
kiadatlan darabjai (1655–1661)*

Kemény János erdélyi fejedelem alakja a 19. század második felétől kezdve intenzíven 
foglalkoztatta a történetírók egy részét. A működésének megismerésére irányuló korabe-
li érdeklődést egyebek mellett az is jól mutatja, hogy az 1860-as évektől a 20.  század 
nyitányáig tartó időszak során a Magyar Történelmi Tár forrásközlő sorozatban nagyszá-
mú rá vonatkozó levéltári anyag látott napvilágot. Ezeknek döntő hányadát Szilágyi Sán-
dor publikálta.1 A 19. században ugyanakkor Önéletírása okán Kemény az irodalomtör-
ténészeknek is a látóterébe került.2 A szellemes stílusban megírt, történelmi forrásként is 
használható munka – amely Bitskey István szerint megnyitotta a „magyar barokk oly 
gazdag élményvilágot feltáró memoárjainak” sorát Magyarországon – irodalomtörténeti 
rangot biztosít Kemény János számára.3 Annak ellenére azonban, hogy személye, illetve 
a rövid fejedelemségéhez kapcsolódó események mind a mai napig tárgyát képezik a tör-
téneti és irodalomtörténeti kutatásnak, politikusi-katonai portréjának megrajzolása, 
kapcsolatrendszerének szisztematikus feltérképezése még várat magára.

Kemény János ifjabb Csáky István (1635–1699) beregi főispánnak – későbbi or-
szágbírónak (1687–1699) – szóló, ma a Csáky család központi levéltárában őrzött 
levelei nek közreadásával az erdélyi főúr egyik feledésbe merült, ám nem érdektelen ma-
gyarországi kapcsolatára kívánom felhívni a figyelmet. Ezek közül 10 darabról bizonyo-
san állítható, hogy ifjabb Csáky Istvánnak íródtak, míg egy esetben nem dönthető el 

*  A szerző az ELTE BTK Történeti Intézetének tudományos segédmunkatársa. A kutatás az ELTE Felső-
oktatási Intézményi Kiválósági Program (1783-3/2018/FEKUTSRAT) keretében valósult meg az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma támogatásával.

1  A teljes publikált anyag felsorolásától eltekintek. Szilágyi Sándor Kemény Jánossal kapcsolatos fontosabb 
forrásközléseit lásd TT 1860, 125–210, TT 1880, 13–56, 277–320. TT 1882, 593–621; Kemény 
1659–1662 közötti katonai és politikai működésével kapcsolatos forrásokat közöl részben kivonatban, rész-
ben egészében: Koncz, 1892, 421–468; Művelődéstörténeti szempontból fontos forrásegyüttesnek tekint-
hető Kemény János és felesége, Lónyay Anna levelezése: TT 1900, 161–218; Típusukat és keletkezési idejü-
ket tekintve ugyanakkor meglehetősen vegyesek a Magyary Károly által közreadott források, amelyek 
között egyebek mellett Kemény János tatár fogságban írt feljegyzései is megtalálhatók: TT 1905, 469–497. 
A Szilágyi Sándor által szerkesztett, a századfordulón megjelent Magyar Nemzet Történetében egyébként 
Acsády Ignác negatívan ítélte meg Kemény politikai teljesítményét. MNT VII, 105–124.

2  Kemény János Öneletírását először Rumy Károly György adta közre 1817-ben, sok hibával, 1856-ban 
azonban Szalay László – az akkor már negyedrészt csonka kézirat alapján – kiadott egy ennél korrektebb 
változatot, amely aztán V. Windisch Éva 1959-es, az eredeti kézirat töredékeivel kiegészített, új kiadásá-
nak legmegbízhatóbb alapjául szolgált. Erről és az eredeti kézirat 19. századi elvesztéséről: Önéletírás 
1959, 455. (Bevezetés a jegyzetekhez).

3  Bitskey, 1987, 79; Kemény János Önéletírásának történeti forrásértékéről: Hargittay, 1985, 778–783; 
Tóth, 2006, 219–231.
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minden kétséget kizáróan, hogy ő vagy édesapja, idősebb Csáky István tárnokmester-e 
a címzett. Ugyanitt található Kemény János ifjabb Csáky István prefektusának, Illyefalvi 
Jánosnak szóló, tartalmilag szervesen ide illő, ezért szintén közölt levele, valamint két, 
Keménynek szóló, aláírás nélküli, Szepesváron, 1661 áprilisában és májusában kelt levél 
fogalmazványa is. Míg tartalma alapján az időben korábbi fogalmazványt bizonyosan 
Csáky édesapja, idősebb Csáky István tárnokmester írta, a későbbi esetében ezt csak 
valószínűsíteni lehet. Mivel az ifjabb Csáky Istvánnak írt levelek egy részéből egyértel-
műen kitűnik, hogy azokat Kemény egyúttal a tárnokmester tájékoztatására is szánta, 
úgy döntöttem, hogy a tudomásom szerint még publikálatlan fogalmazványokat is 
közzé teszem.4

Kemény János és idősebb Csáky István kapcsolattartása a szakirodalomban nem is-
meretlen tény, ami elsősorban a tárnokmester 19. századi életrajzírójának, Deák Farkas-
nak és a Kemény Önéletírását 1959-ben újra kiadó V. Windisch Évának köszönhető. 
Mindketten felhívták rá a figyelmet, hogy a kiélezett belpolitikai helyzet miatt a 
Partium ba visszavonuló erdélyi főúr 1659 végétől, 1660 elejétől intenzíven kereste a 
kapcsolatot idősebb Csáky Istvánnal, hozzá írt leveleiből is publikálva néhányat.5 Ebből 
a szempontból érdekesség, hogy a Kemény János verselési képességeit igazoló két, ko-
rábban az irodalomtörténészek számára ismeretlen verset Jankovics József éppen a 
Csáky család kassai levéltárában találta meg.6 Arra ugyanakkor a kutatás elmulasztotta 
felhívni a figyelmet, hogy a két fél ekkor már sógorsági viszonyban állt egymással. Idő-
sebb Csáky István harmadik házastársa, Mindszenti Krisztina ugyanis somkereki Erdé-
lyi István özvegye volt,7 akinek őse, Erdélyi Bertalan egy Kemény-lányt vett feleségül, és 
ezt – miként Önéletírása és a két Csáky Istvánnak szóló levelei címzése egyértelművé 
teszik – Kemény János számon is tartotta.8

Ismeretes, hogy a valamikor 1657–1659 között, tatár fogságban megírt Önéletírásá-
ban Kemény meglehetősen negatívan emlékezett meg egykori erdélyi politikai ellenfe-

4  Jelzetük: MNL OL, P 71 123. cs. Fasc. 266. XI. (mikrofilmen: 51531).
5  Deák, 1883, 200–201, 203. Önéletírás 1959, 40–41. (V. Windisch Éva bevezetője); Kemény idő-

sebb Csáky Istvánnak szóló levelei összegyűjtése és kiadása szintén időszerű lehet. Míg V. Windisch Éva 
összesen négyet vett be közülük a Kemény Önéletírásához mellékelt, válogatott leveleit és egyéb írásait 
tartalmazó válogatásba (Önéletírás 1959, 402–404, 414–416, 425–427, 441–443), Deák Farkas egy 
részüket csak részben vagy tartalmilag ismerteti: Deák, 1873, 482–498. Utóbbi eljárására és szemléleté-
re egyébként jellemző, hogy Kemény egyik levelének ismertetését ennyivel intézi el: „A tatárfogságból 
kiszabadúlás után az első levél, melyet K. János Csákyhoz intézett, Hadadban 1659. november 20-án kelt 
s bizonyos tokaji örökség tárgyában iratván, egészen magántermészetű.” Deák, 1873, 484.

6  Jankovics, 1985, 101.
7  Csáky István és Mindszenti Krisztina 1643. július 19-én tartották meg lakodalmukat. Csáky oklevél-

tár II, 612.
8  A Kemény János Önéletírásában olvasható sorok szerint a „Nagy” jelzővel ellátott Kemény Péter hét lánya 

közül vette el egyiküket Erdélyi Bertalan, akinek családja „Istvánon deficiála, ki is nagy úrember vala, ki-
nek özvegyét vevé gróf Csáki István, és igen sok kénccsel kivivé Szepesvárban”. Önéletírás 1959, 72. 
Vö. Magyarország családai IV, 57.
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léről.9 A machiavellista eszköztárat is jól ismerő gyakorlati politikusként ugyanakkor 
tisztában volt vele, hogy a bécsi udvar politikai és katonai támogatásának elnyerése a 
vele fenntartott kapcsolat minőségén is múlhat.10 Csáky erős erdélyi gyökerekkel, jó 
bécsi udvari és felső-magyarországi kapcsolatokkal bírt, miután pedig 1645-ben len-
gyelországi követjárásának jutalmaként III. Ferdinándtól elnyerte a tárnokmesteri fő-
méltóságot, a Magyar Királyság legbefolyásosabb politikusai közé emelkedett. Az Erdé-
lyi Fejedelemséggel kapcsolatos politikai alapállását alapvetően a két Rákóczi Györggyel 
szemben táplált sérelmei határozták meg.11 Geopolitikai súlyát különösen megnövelte, 
hogy Forgách Évával megkötött házassága jogán még 1638-ban megszerezte a Thurzó- 
örökség részét képező Szepesvárt és tartozékát,12 amit megkísérelt Felső-Magyarország 
egyik hatalmi centrumává tenni. Az erősség kiemelt hírközpontnak számított, hiszen 
mellette haladt el az egyik legfontosabb Alsó-Magyarországra vezető út. Kassa mellett 
ide érkeztek be elsőként az erdélyi hírek, és rendre átutaztak rajta a Pozsonyba és Bécsbe 
tartó futárok is. Mindehhez azonban azt is hozzá kell tenni, hogy bár a tárnokmester 
egészen haláláig megőrizte a családban betöltött vezető szerepét, egészségi állapotának 
romlása miatt az ügyeket a gyakorlatban ekkor alapvetően már nem ő, hanem középső 
és legkedvesebb fia, a még pályája elején álló ifjabb Csáky István intézte.

Az itt közreadott misszilisek elsősorban Kemény János és ifjabb Csáky István ma-
gántermészetű ügyeit, földesúrként való együttműködését érintik, és csak kisebb részük 
– főként a Várad ostromával és Kemény akkori helyzetével kapcsolatos beszámolók – 
bír politika- és hadtörténeti vonatkozásokkal. Újabb betekintést engednek ugyanakkor 
a kora újkori információáramlás működésébe. Ifjabb Csáky István válaszlevelei mind ez 
idáig sajnos nem kerültek elő.13 A közölt misszilisek közül Kemény János ifjabb Csáky 
Istvánnak szóló, 1655. október 29-én kelt válaszlevele az időben legkorábbi.14 A jelen-
leg rendelkezésre álló információk alapján nem dönthető el, hogy a két fél közül ki 
kezde ményezte a kapcsolatfelvételt, annyi mindenesetre bizonyosra vehető, hogy az er-
délyi főúr hosszú távon már számolt az ifjú gróf személyével. Ifjabb Csáky István ekkor-

 9  Csáky konkrét politikai szerepe mellett a Bethlen Gábor özvegyével, Brandenburgi Katalinnal való kap-
csolata is ellenérzéseket szült ellenfelei körében. A viszonyra való célzás Kemény Önéletírásában több 
helyen is olvasható. Ha Kemény sorai helytállóak, a szerelmi viszony rendkívüli befolyást biztosíthatott 
Csákynak: „Az fejedelem halála után az fejedelemasszony dolga kinyilatkozék; Csáki nem is az palotán 
az derék grádicson, hanem az fejedelemasszony házai felől való kis grádicson szokott vala feljárni, kit igen 
orrolva néztünk.” Önéletírás 1959, 159.

10  Kemény János machiavellizmusáról: Önéletírás 1959, 45–47. (V. Windisch Éva bevezetője), Kaposi, 
2015, 165–167. 

11  Pályafutásáról lásd Deák, 1883, Papp, 2011, 36–50. Csáky István lengyelországi követjárásról: Hiller, 
1989, 192–207.

12  Szepesvár megszerzésének és az adománylevelek kiállításának történetét igen részletesen és alaposan is-
merteti: Bal, 1910, 24–37. A témáról lásd még: Deák 1883, 114–124. A két adománylevél szövege 
sorrendben: Csáky oklevéltár II, 698–702, 720–726.

13  A Kemény család csombordi levéltárában kevés a misszilis – a levéltár egy része 1648 végén, 1649 elején 
elpusztult, lásd P. Szathmáry Károly bevezetőjét a Kemény-okmánytárhoz: TT 1871, 3. –, és sajnos 
ifjabb Csáky István leveleinek fogalmazványai sincsenek meg.

14  Lásd az 1. sz. levelet.
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ra már túl volt első fontos közéleti szereplésén, az 1655-ös pozsonyi országgyűlésen 
ugyanis együtt jelent meg a nádori ambíciókkal bíró, ám a nádorválasztáson Wesselényi 
Ferenccel szemben igen nagy szavazatkülönbséggel alulmaradó édesapjával.15 Az ifjú 
Csáky az országgyűlésen magyar királlyá koronázott Lipót főherceg kamarása lett.16 
Miként arról Rákóczi László gróf naplója is tanúskodik, Pozsonyban minden bizonnyal 
a fiatal főurak, nemesek társaságában töltötte ideje nagy részét.17

Hangsúlyozni kell azonban, hogy az ifjú Csáky 1655-ben még nem számított a ma-
gyarországi politikai élet fajsúlyos tényezőjének, az 1657–1659 között Bahcsiszerájban 
raboskodó Kemény pedig a jelek szerint szabadulása után, 1659 őszétől kereste intenzí-
ven a kapcsolatot a két Csáky Istvánnal, amiben egyértelműen szerepet játszott, hogy 
időközben sógorságba kerültek egymással. Az erdélyi főúr ugyanis éppen ekkor vette 
feleségül Wesselényi István közép-szolnoki főispán (†1656) özvegyét, a már tatár fogsá-
ga előtt eljegyzett Lónyay Annát, aki ifjabb Csáky István házastársának, Lónyay Margit-
nak volt a testvére.18 Miként annak Kemény itt közölt levelei is tanúbizonyságát adják, 
a két felet ezt követően a közös gazdasági érdekeltség is összekötötte. A két Lónyay lány 
és harmadik testvérük, Zsuzsanna ugyanis hatalmas vagyont – köztük a Kemény levelei-
ben többször is megemlített szentmiklósi, tokaji és naményi jószágokat – örököltek az 
1653-ban elhunyt Lónyay Zsigmond beregi főispántól.19 A Lónyay-jószágok közül ki-
emelendő a Kemény számára a nehéz időkben menedékül szolgáló Szatmár vármegyei 
Aranyosmeggyes, amelynek háromnegyed része ekkor Lónyay Annáé volt, negyed ré-
szét azonban Lónyay Margit bírta.20 Lónyay Zsigmond ugyanis Zsuzsanna és Anna kö-
zött osztotta föl fele-fele arányban az aranyosmeggyesi várat és tartozékait.21 Zsuzsanna 
halálát követően azonban részét nem férje, Bocskai István zempléni főispán, hanem két 
lánytestvére örökölte, akik 1656 decemberében osztályra lépve két egyenlő részre osz-
tották az örökséget.22

Miután 1659. szeptember 8-án II. Rákóczi György Szászsebesről kiküldte meghívóit 
a marosvásárhelyi országgyűlésre, a szárnyra kapott hírek szerint a pártjára állt Kemény 
Jánost tette volna meg utódjává, oly módon, hogy a háttérből ő irányította volna. 
Kemény ugyanakkor felismerte az ajánlatban rejlő kockázatokat, és talán ennek is tudha-
tó be, hogy az 1659. szeptember 24-én megnyíló marosvásárhelyi országgyűlés magát 

15  Az országgyűlésen megjelentek névsorát lásd Guszarova, 2005, 126; Wesselényi győzelmének és Csá-
ky vereségének okairól az utóbbi néhány évben több felvetés, vélemény is született: Toma, 2005, 91; 
Várkonyi, 2009, 312–323; Kármán, 2011, 281–282.

16  Ludiková–Mikó–Pálffy, 2007, 340.
17  A napló elárulja, hogy május 9-én Illésházy Zsigmond és Sárkány János mellett ebéd után ifjabb Csáky 

István is meglátogatta szállásán Rákóczi Lászlót, ahonnan a társaság együtt indult el Lippay György 
esztergomi érsekhez, onnan pedig a Duna-partra hajókázni. Horn, 1990b, 122.

18  Ifj. Csáky István és Lónyay Margit lakodalmára még 1654. január 6-án, a bélteki kastélyban került sor. 
Csáky oklevéltár II, 612.

19  Lónyay Zsigmond végrendeletét közli: Doby, 1895, 105–134.
20  Lónyay Margit halálát követően aranyosmeggyesi negyedrészét már Csáky István kezénél lévőként említi: 

ÖStA AVA FHKA HFU Kt. 534. 1671. július 28. [régi. r. Nr. 233.] fol. 356–366.
21  Doby, 1895, 117.
22  Szatmár, 1656. december 14. MNL OL, P 72 65. cs. Fasc. 434. Nr. 14.
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Rákóczit helyezte vissza a fejedelmi székbe. Az országgyűlésen Kemény még Rákóczi 
támogatójaként lépett fel, ezt követően azonban Aranyosmeggyesre vonult, ahol meg-
tartotta esküvőjét a vár úrnőjével, Lónyay Annával. Az időközben újra kibontakozó bel-
politikai válság idején távol tartotta magát a küzdelmektől, Erdélybe csak több mint egy 
évvel később tért vissza.23 Lehetséges, hogy már a Bécshez való közeledés szándékával 
küldte el 1659 októberének végén emberét, Németh Mihályt a március óta beregi főis-
pánként működő Csáky Istvánhoz, aki az augusztusban megnyíló pozsonyi országgyűlé-
sen már önállóan képviselte Szepesváron tartózkodó édesapja érdekeit.24 Erdélyi vonat-
kozásai miatt nem mellékes, hogy az ifjú Csáky 1659 tavaszán–nyarán a szatmári 
főkapitányi tisztséget is szerette volna elnyerni, amit azonban akkor még nem ő, hanem 
a Csákyakkal egyébként jó kapcsolatot ápoló Károlyi Ádám kapott meg. Édesapja, a tár-
nokmester a II. Rákóczi Györgyhöz hű főurak pártjával szemben álló Haller Gábor vára-
di főkapitánynak írt levelében annak a véleményének adott hangot, hogy ifjabb Csáky 
István nem tudott a kellő időben jelen lenni a bécsi udvarban, emiatt pedig a Csákyakkal 
szemben álló, Rákóczit támogató urak keresztül tudták húzni számításait.25 Válaszlevele 
alapján Haller szívesen látta volna ifjabb Csáky Istvánt a főkapitányi tisztségben,26 a ké-
sőbbi fejlemények ismeretében pedig nincs kizárva, hogy néhány hónappal később a 
 Rákóczitól addigra már eltávolodni kezdő Kemény is hasonló véleményen volt.

Idősebb Csáky István tárnokmester 1659. december elsején kelt, ifjabb Csáky Ist-
vánnak szóló levele már egyértelműen arról tanúskodik, hogy apa és fia ekkor a bécsi 
udvar és Kemény közötti politikai együttműködés megteremtésén, illetve az erdélyi 
főúr Rákóczi-pártról való leválasztásán fáradozott.27 Politikai gesztus értéke is lehetett 
tehát, mikor Kemény a felé jóindulatát mutató ifjú gróf november 25-én és decem ber 
15-én kelt – elsősorban egyébként vélhetőleg a tokaji és egyéb közös érdekeltségükkel 
kapcsolatos – leveleire adott válaszában azt javasolta, a jövőben hagyják el egymásnak 
írt leveleikben a „ceremóniás ajánlásokat”.28 Igaz, a politikai híreket még az öreg tárnok-

23  Szabó, 2008, 213–215. Önéletírás 1959, 39–41. (V. Windisch Éva bevezetője).
24  Lásd 4. sz. levelet; Ifjabb Csáky Istvánt 1659. március 22-én nevezték ki az elhunyt Barkóczy László be-

regi főispán helyére. MNL OL, P 71 64. cs. Fasc. 174. Nr. 1.
25  Id. Csáky István Haller Gábornak. Szepesvár, 1659. augusztus 4. MNL OL, P 72. 107. cs. Fasc. 652. 

A. pag. 29–30. 
26  Haller Gábor id. Csáky Istvánnak. Várad, 1659. augusztus 13. MNL OL, P 72 106. cs. Fasc. 652. fol. 

150–151. Haller 1658–1663 közötti politikai és katonai szerepéről: Szabó, 2008, 201–224.
27  Id. Csáky István ifj. Csáky Istvánnak. Szepesvár, 1659. december 1. MNL OL, P 71 111. cs. Fasc. 260. 

pag. 112–115.
28  Hasonló kérés olvasható annak a Radnóton, 1661. február 26-án kelt levélnek a latin fordításában is, 

amelyet Kemény már fejedelemként írt ifjabb vagy idősebb Csáky Istvánnak: „Rogo dominationem 
vestram, charissime domine socer, nec semetipsum, nec me aggravetur cum titulo (illustrissimo) siqui-
dem inter nos scribimus, nec etiam verbis, Deus vivit, non desidero talia a meo benevolo socero.” A Szilá-
gyi Sándor által az Erdélyi Országgyűlési Emlékekben publikált levélnek, amelyben az I. Lipót segítségét 
elnyerni igyekvő Kemény különféle természetű híreket közöl Csákyval, tudomásom szerint csak latin 
fordítása ismert. A  Portia Aktenben található latin fordítást magam is megtekintettem, a címzett 
pontosí tására alkalmas egyéb árulkodó adatot azonban én sem találtam rajta. ÖStA HHStA UA Spec. 
Portia Akten Kt. 341. Konv. C. fol 9–12. Kiadva: EOE XII, 488–490.
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mesternek írta meg: „Az ide alá való dolgok és hírek felől az öregúrnak őkegyelmének 
írtam, tudom, kegyelmeddel communicálni fogja.”29 Rottal János 1660 januárjában 
kelt, ifjabb Csáky Istvánnak szóló levele mindazonáltal rávilágít, hogy utóbbi ekkoriban 
már állandó szereplője lehetett a bécsi udvart képviselő Rottal, Wesselényi Ferenc nádor 
és Kemény János közötti politikai kapcsolattartásnak: „Kemény János uramnak maga 
magyarországi méltóságos pallatinus uram adott választot, az mint ez inclusivábúl ke-
gyelmed megérté. Ha kegyelmed gondolja, hogy Kemény János uramnak valamiben 
szolgálhatník, én el nem múlatom.”30

Az itt közölt levelek közül kiemelendő az a három darab, amelyeket Kemény János 
Várad ostroma idején írt Aranyosmeggyesről.31 Ezzel kapcsolatban előzetesen érdemes 
megjegyezni, hogy ifjabb Csáky István már 1660 januárjában is érzékelte a Váradot fenye-
gető veszélyt, aminek okát a felső-magyarországi nemesek személyes áldozathozataltól 
való vonakodásában látta: „Úgy látom, a mi portánk örömest ártana az töröknek, ha ma-
gok személyének megbántódása nélkül lehetne. Azt sem bánnák, sőt remélik, meglévén 
már az békesség a kereszténység közt, vér nélkül megadatnék Várad.”32 Kemény tehát tisz-
tában volt vele, hogy számíthat sógora együttműködésére. Augusztus 2-án az erdélyi főúr 
drámai hangú levélben számolt be ifjabb Csáky Istvánnak Várad kétségbeejtő helyzetéről, 
a törökök pusztításairól, Barcsay Ákos leveléről, valamint Haller Gábor vasra verésének 
híréről. Reálisan felmérte a Szabolcs és Szatmár vármegyéket fenyegető veszélyt, erre hat 
nappal később kelt levelében is felhívta a figyelmet. Tartott tőle, hogy a bécsi udvar kato-
nai segítségnyújtása nélkül Erdély és a Tiszántúl elesik, aminek következében Kassa és a 
Tátráig érő terület is könnyen a törökök ölébe hullhat. Mindeközben a maga helyzetét is 
bizonytalannak érezte, mivel elterjedt a híre, hogy I. Lipót a törökökkel való béke megőr-
zése érdekében nem tűrné meg többé a Magyar Királyság területén az oda menekült erdé-
lyieket. Mindezt csak tetézte, hogy míg ő és feleségének az első házasságából származó fia, 
a Palkónak becézett későbbi kuruc vezér, Wesselényi Pál Aranyosmeggyesen gyengélked-
tek, felesége és a levelekben Boriskaként emlegetett Borbála nevű lányuk Huszton bete-
geskedtek. Érthető, hogy a másfelől Barcsay Ákos által fenyegetett Kemény igyekezett 
magát elhatárolni az ekkor már halott Rákóczi Györgytől, és ifjabb Csáky Istvánon ke-
resztül idősebb Csáky István tárnokmester pártfogását kérte.

Kemény hat nappal későbbi leveléből kiderül, hogy a két Csáky István közül valame-
lyik július 31-én papírra vetette az erdélyi és partiumi helyzettel kapcsolatos meglátásait, 
amelyeket Kemény helytállónak tartott: „Az kegyelmed elmélkedési az környül állások 
szerént igen helyesek, és félő, el ne következzenek mindazok Erdélyre s az Tiszáninnen 
való földre.” A válaszlevelében túlnyomórészt kedvezőtlen hírekről beszámoló, emberei-
nek alacsony létszámára panaszkodó Kemény annak érdekében, hogy képes legyen egy-
szerre megvédeni Hadadot és Aranyosmeggyest, muskétásokat kért a két Csáky István 
valamelyikétől, vállalva, hogy fizetésüket fele részben ő állja. Nem tudni, hogy kérése 

29  Lásd az 5. sz. levelet.
30  Rottal János ifj. Csáky Istvánnak. Bécs, 1660. január 13. Barta M., 2017, 1. sz.
31  Lásd a 7–9. sz. leveleket.
32  Ifj. Csáky István id. Csáky Istvánnak. Bécs, 1660. január 4. MNL OL, P 72 106. cs. Fasc. 652. fol. 65–66.
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végül meghallgatásra talált-e. Bár a két erősséget sikerült megtartania, augusztus 23-án 
kelt, ifjabb Csáky Istvánnak szóló sorai a família egzisztenciális bizonytalansága miatti 
szorongására világítanak rá: „Meggyest könnyen nem tágíthatom, Hadadot is eddig 
Isten után megtartottam, mert másutt élnünk bajos az nincsenből. Reménységem van, 
ez esztendőn töröknek derekas ereje ide nem penetrál, de egyebütt való gabonáink 
mind odavesznek.” A levélben emellett a szomszédos földesurak együttműködésének 
egy másik vetületére is fény derül. Az erdélyi főúr Csáky mint beregi főispán befolyásá-
tól remélte, hogy a Guthy-jószágot, ha „körmös kézzel kell is”, sikerül megtartaniuk.

Ebből az évből még két, ifjabb Csáky Istvánnak szóló Kemény János-levél maradt 
fenn. Míg szeptemberben tokaji, októberben szentmiklósi ügyük kapcsán kérte sógora 
közbenjárását, politikai szándékairól ugyanakkor egyik esetben sem esik szó.33 Hama-
rosan azonban döntő lépésre szánta el magát, amelynek hatására a fejedelemségben 
újabb hatalmi átrendeződés következett be. 1660. november 20-án Aranyosmeggyesről 
manifesztumot intézett az erdélyi rendekhez, amelyben tudatta, hogy harcba száll a tö-
rökök támogatását bíró Barcsay Ákos fejedelemmel. Ugyanezen a napon tájékoztatta 
indokairól idősebb Csáky István tárnokmestert is.34 Miután Barcsay „önként” lemon-
dott a fejedelmi székről, 1661. január 1-jén a szászrégeni országgyűlés fejedelemmé vá-
lasztotta Keményt, akinek ekkor megtartott beszéde már előrevetítette a későbbi ese-
ményeket.35 1661. április 23-án a besztercei országgyűlésen Kemény felmondta a török 
protektorátust, majd elküldte követét, Bánffy Dénest Bécsbe, hogy eszközölje ki az 
Erdé lyi Fejedelemség és a Habsburg császár közötti szövetség megkötését.36 Még ezt 
megelőzően, 1661 januárjában zajlott le a Johann Ferdinand von Portia főudvarmester 
által összehívott bécsi tanácskozás, ahol királyi tanácsosként – egyúttal édesapja képvi-
seletében – ifjabb Csáky is jelen volt.37 A magyar tanácsosok ekkor adták elő alaposan 
kidolgozott véleményüket (Opinio), amely I. Lipótnak a törökök elleni háborút elvető, 
pusztán a védelem megerősítésére szorítkozó propozíciójával szemben felvázolta a nem-
zetközi szövetség megszervezésének a módját és a támadó háború haditervét. Ifjabb 
Csáky István természetesen ekkor is folyamatos összeköttetésben állt édesapjával, akitől 
a Dessewffy család egyik tagjának szervitora két levelet is hozott, majd az ifjú maga is 
rajta keresztül adott hírt a tanácskozáson történtekről.38

33  Lásd a 10. és a 11. sz. leveleket.
34  A két iratot lásd Önéletírás 1959, 411–416. (a Levelek és egyéb írások című részben).
35  A beszédet a „Az Tekintetes, Nagyságos és Méltóságos úrnak Kemény Jánosnak Erdély országában való 

bémeneteli” című dokumentum tartalmazza: Önéletírás 1959, 417–421. (a Levelek és egyéb írások 
című részben).

36  Az eseményekre lásd R. Várkonyi, 2010, 289–290; Szabó, 2008, 226–227. Kemény János követi uta-
sítása Bánffy Dénes részére. S. l., 1661. április. Önéletírás 1959, 430–434. (a Levelek és egyéb írások 
című részben).

37  Ifj. Csáky István még 1660. június 7-én kapta meg a királyi tanácsosi címet: MNL OL, P 71 64.  cs. 
Fasc. 174. Nr. 2.

38  A magyar tanácsosok által megfogalmazott Opinióról: R. Várkonyi, 2010, 285–289; Perjés, 2002, 
359–361. Ifj. Csáky István id. Csáky Istvánnak szóló levele: Bécs, 1661. január 15. MNL OL, P 71 
111. cs. Fasc. 260. pag. 241–242.
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Kemény János hét nappal a török protektorátus felmondását követően válaszolt 
Besztercéről ifjabb Csáky István április 17-én kelt levelére, igaz, levele az aktuális politi-
kai helyzetet illetően érdemi információt nem tartalmaz.39 Fennmaradt idősebb Csáky 
István április 25-én, Szepesvárról írt levelének fogalmazványa is, amelyből kiderül, hogy 
Kemény a tárnokmesteren keresztül továbbította leveleit követének, Bánffy Dénesnek, 
valamint, hogy a tárnokmester közvetített Kemény és a következő évben I. Lipót meg-
bízásából Erdélyben követként is járó Szentgyörgyi Ferenc váci püspök között.40 Bánffy 
egyébként kritikával illette ezt a gyakorlatot, a tárnokmester által Pozsonyba küldött 
leveleket ugyanis postán továbbították, és szerinte csak a szerencsén múlott, hogy nem 
vesztek el.41 Csáky vélhetőleg jóhiszeműen járt el, erre utal legalábbis említett fogalmaz-
ványának Bánffyval kapcsolatos, kihúzott sora: „remélem Nagyszombatban vagy bizo-
nyoson Pozsonyban találtatik őkegyelme.” Május 8-án mindenesetre Kemény is óvatos-
ságra intette Teleki Mihályt és Kászoni Mártont (míg előbbi I. Apafi Mihály fejedelem 
közel három évtizedes uralkodása idején talán a legbefolyásosabb erdélyi politikussá 
vált, utóbbi az 1660–1670-es években fáradhatatlanul szállította a híreket Bécs és Er-
dély között): „Csáky uram az levelek küldésében fogyatkozást tött, nehéz panasszal ír-
ják. Kegyelmetek caute procedáljon [óvatosan járjon el], mert az miket kegyelmetek 
aperiál [kijelent], előttök megyen fel az hír.”42 Kemény mindazonáltal továbbra sem 
kerülhette meg a tárnokmestert a Béccsel való kapcsolattartás során. Ezen felül számol-
nia kellett ifjabb Csáky István politikai és katonai súlyának növekedésével is, akit 1661 
júniusában kineveztek szatmári főkapitánnyá, igaz, beiktatására csak egy évvel később 
került sor, érdemben tehát nem segíthetett.43

Május utolsó harmadában sikerült megállapodni a Kemény János megsegítését célzó 
haditervről, majd júniusban megérkeztek Erdélybe az első császári csapatok. Ezt köve-
tően azonban a katonai és politikai események kedvezőtlenül alakultak Kemény számára. 
A törökök július eleji betörésének gyorsasága és nagysága meglepte a császári hadveze-
tést, így I. Lipót hamarosan parancsot küldött Raimondo Montecuccoli tá bornagynak, 
amelynek értelmében Felső-Magyarországra kellett vonulnia. Bár Montecuccoli az ere-
deti haditerv mellett érvelt, a döntéshozókat nem tudta meggyőzni. Kemény, felmérve, 
hogy nem képes komolyabb ellenállásra, csapataival maga is Felső-Magyarország felé 
hátrált, majd a hónap végére kiszorult a fejedelemségből. A Keményt üldöző török– 
tatár hadak ekkor már Szatmár környékét fosztogatták, majd augusztus elejére Erdély 
nagyobb része török ellenőrzés alá került. A császári sereg végül Szatmár körül egyesült 
Kemény hadaival, és szeptember első felére sikerült visszafoglalni a fejedelemség 

39  Lásd a 13. sz. levelet.
40  Lásd a 12. sz. iratot.
41  Mindez Bánffy Bécsben, 1661. április 29-én kelt, Teleki Mihálynak szóló leveléből derül ki: „Hiszem ez 

igyben jünni-menni kellene az postáknak. Most is ő nagysága Csáky uramra bízta ez derék leveleket s az 
Pozsonyig küldte s onnan postára adták, kellett az jó Istennek, el nem vesztek. Csudálkoznak itt az nagy 
emberek, jó lélekkel írom kegyelmednek, rajta.” TML II, 71–73.

42  TML II, 76.
43  A  tisztség elfogadásáról Csáky latin nyelvű obligatiójának másodpéldánya: Szatmár, 1661. június  9. 

MNL OL, P 71 64. cs. Fasc. 174. Nr. 3. Főkapitányi utasítása: Bécs, 1661. június 14. Uo. Nr. 4.
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észak-nyugati részét.44 Ismeretes, hogy miután 1661. szeptember 14-én Ali pasának si-
került megválasztatnia a rendekkel Apafi Mihályt Erdély fejedelmének, Montecuccoli 
Kolozsvárott őrséget hagyva visszavonult, magára hagyva Keményt. R. Várkonyi Ágnes 
sokáig mérvadónak tekintett elképzelése szerint a Habsburgok azért hátráltak ki Ke-
mény mögül, mert a békét fenntartani kívánó spanyol párt akaratának megfelelően 
paktumot kötöttek a törökökkel, és a látszatot szolgáló intézkedéseik valójában a béke 
megőrzését célozták.45 A már a kortársak körében is elterjedt vélekedést ugyanakkor 
megcáfolta az ún. furcsa háború eseményeit elemző Czigány István, rámutatva, hogy 
Montecuccoli valójában csapatai élelmezési problémái miatt vonult vissza, döntését pe-
dig maga Kemény is jogosnak ítélte.46

A fentebb említett tényezőkön kívül Kemény János helyzetét az sem segítette, hogy 
Barcsay Ákos megöletésének híre – amelyért a korabeli híresztelések szerint Kemény 
volt a felelős – elidegenítette tőle az idősebb Csákyt. Nem csoda, hogy miután a tárnok-
mester hírét vette Kemény nagyszőlősi csatavesztésének és halálának, megírta Rhédey 
Ferencnek: „Barcsay uram bús haláláért áldozat kellett. Isten keze volt rajta.”47 Kemény 
a jelek szerint mindenesetre az utolsó pillanatig kereste a kapcsolatot a két Csáky István-
nal. Miután 1661. október elsején megírta az Udvari Haditanács elnökének, Wenzel 
Eusebius von Lobkowitz hercegnek, hogy követét, Kászoni Mártont Bécsbe küldte,48 
egy nappal később – a korabeli magyar nemesi nacionalizmus jellemző szófordulatával 
élve – az általa „igaz magyarnak”49 nevezett tárnokmester pártfogását kérte az ügyben.50 
Még 1662 januárjának elején is összeköttetésben állt a két Csákyval. Január 6-án kelt 
leveléből kiderül, hogy szóban embere, Németh Mihály, valamint ifjabb Csáky István 
által újfent üzent a tárnokmesternek.51 Ehhez azonban azt is hozzá kell tenni, hogy 
1661 decemberének elején Apafi Mihály is a tárnokmester együttműködését kérte.52 R. 
Várkonyi Ágnes e levél kapcsán valószínűsítette, hogy az új fejedelem ekkor valójában 
már ifjabb Csáky Istvánnal építette a kapcsolatot.53

44  Az eseményekről részletesen: Czigány, 2014, 898–902; Perjés, 2002, 325–329.
45  MT III/2, 1089. ET II, 789.
46  Czigány, 2014, 902–903. Montecuccoli erdélyi hadjáratának katonai okairól lásd még: B. Szabó, 

2011, 929–933.
47  Deák, 1883, 203–204.
48  Kemény János Wenzel Eusebius von Lobkowitznak. Csikófalva, 1661. október 1. MTA Kézirattára, Törté-

nettudományi Bizottság másolatai, Másolatok a Lobkowitz család raudnitzi levéltárából, ms 4928, B 124.
49  Szabó András Péter vizsgálatai során arra jutott, hogy Bocskai-felkelés nyomán két alapvető nemzetesz-

me különült el. Ezek egyike a felekezetek feletti nemesi nacionalizmus, amely az „igaz magyarság”, „ma-
gyaros magyarság” hívószavait használta, míg a másik az ószövetségi nyelvet használó, a bibliai mitizáció 
eszközével élő református nemzeteszme. Szabó, 2012, 1085–1160.

50  Kemény János id. Csáky Istvánnak. Csikófalva, 1661. október 2. MNL OL, P 507 Ser. A. V. 13. d. 
Nr. 525. fol. 506–507. 

51  Mindez Kemény leveléből derül ki: Kemény János id. Csáky Istvánnak. Újfalu, 1662. január 6. MNL OL, 
P 71 114. cs. Fasc. 262. I. pag. 143–144.

52  Apafi Mihály id. Csáky Istvánnak. Szeben, 1661. december 2. Közli: Deák, 1883, 204–205.
53  R. Várkonyi, 1996, 302.
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A levelek átírása során a Rottal János Csáky Istvánnal és Ferenccel folytatott levele-
zését tartalmazó kötetben leírt elvek szerint jártam el.54 Ezúton is köszönöm Balogh 
Zsuzsánnának a levelek összeolvasásában nyújtott segítségét.

54  Barta M., 2017, 35–39. (A szövegközlés elvei és a jegyzetapparátus című fejezet).
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Levelek

1.

Kemény János ifj. Csáky Istvánnak

Beszterce, 1655. október 29.
(MNL OL, P 71 123. cs. Fasc. 266. XI. Nr. 1. – s. k.)

Megkapta levelét, és kérésének megfelelően felkereste II. Rákóczi György erdélyi fejedelmet, 
aki jóváhagyta, hogy törvény elé állítsa az egyházi rendek ellen vétséget elkövető szolgáit. 
Biztosítja róla, hogy a fejedelem megérti, Csáky gyenge egészségi állapota miatt nem tud 
elutazni a fejedelmi udvarba.

Tekéntetes és nagyságos gróf, nekem jóakaró uram, sógorom, Isten kegyelmedet kéván-
ta sok jókkal áldja meg kedvesível!55

Vöttem böcsülettel kegyelmed levelét. Parancsolatja szerént az mi kegyelmes urunkat56 
megtanáltam, őnagysága annuált57 kegyelmesen annak, hogy csak kegyelmed sistál-
tassa58 törvényre azon szolgáit, kik az egyházi rendeket megsebhették, háborgatták, 
egyébiránt törvénytelenül őket ne persequálják.59 Kegyelmednek gyenge egészsége miatt 
udvarhoz nem jühetését is megjelentettem, nem tulajdonítja őnagysága semmi idegen 
dolognak. Én pedig kévánom, hogy Isten vastagítsa60 kegyelmed egészségét, és marad-
ván kegyelmednek jóakaró szolgája, ajánlom ezzel az szent Istennek kegyelmedet.

1655, 29. Octobris, Besztercén.61

Kegyelmednek kész szolgája és sógora,
Kemény János manu propria

[Címzés:] Illustrissimo comiti domino Stephano Csaky juniori de Keresztszegh etc. 
domi no affini mihi observandissimo.

[A külzeten idegen, de egykorú kéztől:] Benjamen62 mennyi idő lészen.

55  Ifj. Csáky István első házastársa, Lónyay Margit († 1670).
56  II. Rákóczi (Rakoczi) György (1621–1660) erdélyi fejedelem (1648–1657, 1658–1659, 1659–1660).
57  Helyeselt.
58  Állíttassa elő. Úgy tűnik, hogy II. Rákóczi György magyarországi emberei erőszakoskodhattak katolikus 

egyházi személyekkel, az üggyel kapcsolatos konkrét adatot azonban nem találtam.
59  Üldözzék.
60  Értsd: erősítse.
61  Beszterce (Besztercze), Beszterce-Naszód vármegye (ma: Bistrița, RO).
62  A szó minden bizonnyal „Benjámin” jelentésben áll.
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2.
Kemény János ifj. Csáky Istvánnak

Visk, 1657. január 18.
(MNL OL, P 71 123. cs. Fasc. 266. XI. Nr. 2. – s. k.)

Megköszöni, hogy levele és embere által is felkereste. Most jó egészséggel bír, és reméli, hogy 
a betegeskedő Csáky is hamarosan meggyógyul. Embereitől megértette szóbeli üzenetét. 
Az utóiratban kifejezi reményét, hogy Csáky felesége, Lónyay Margit is meggyógyul. Kéri, 
hogy a II. Rákóczi György erdélyi fejedelemmel való jó kapcsolat megőrzése érdekében en-
gedje szabadon a Rákóczi seregébe elszegődött katona, Nagy György háza népét, aki fog-
ságba vetésük miatt a fejedelemnek kérvényt nyújtott be.

Tekéntetes, nagyságos gróf, nekem jóakaró uram, sógorom, ajánlom kész szolgálatomat 
kegyelmednek!

Hogy jóakaró atyafiáról nem feledkezvén levele és böcsületes szolgái által látogattatott, 
megszolgálni igyekezem kegyelmednek időmhöz és terhes állapotomhoz képest. Ke-
gyelmed szolgálatjára én még élek, és Istennek hála mostan megelégedhető egészséggel 
is vagyok, de ellenben szánakozással értett kegyelmed egészségebéli fogyatkozás[á]t, 
kévánom szűvből, Isten helyre állassa, és előbbi jó egészségét megadván, azt sok időkre 
terjessze. Kegyelmed izenetit is megértvén jámbor szolgáitól azon dolgokról, ugyan 
őkegyelmének által resolváltam,63 és kévánván kegyelmednek minden alkalmatossá-
gokban és hatalmomban lehető dolgokban kegyelmednek szolgálnom. Ezzel az szent 
Istennek ajánlom kegyelmedet. 1657, 18. Januarii, Visken.64

Kegyelmed szolgája és sógora,
Kemeny János manu propria

[Utóirat:]
Az asszonynak65 őkegyelmének is ajánlom böcsülettel való szolgálatomat, és értett be-
tegeskedéséből Istentől meggyógyulást kévánok.

Nagy György nevű katona akarta urunkat búsítani, kegyelmed háza népét megfo-
gatta, azért hogy őnagysága fizetésére ment], de jure66 meg lehetne ugyan, de iuxta leges 
honestatis67 kedvezzen kegyelmed urunk őnagysága tekéntetinek, aprósággal ne ked-

63  Jelentése itt: válaszol.
64  Visk, Máramaros vármegye (ma: Вишковo, UA).
65  Lónyay Margit.
66  Jog szerint.
67  A becsület törvényei szerint.
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vetlenítse el magától őnagyságát, ideig bocsáttassa el, haza kell ezután is szorulni, s 
ugyan kegyelmeden lészen.

[Címzés:] Illustrissimo comiti domino Stephano de Csák juniori, comitatus Szepusiensis 
perpetuo comiti etc. domino affini mihi semper observandissimo.

3.
Kemény János ifj. Csáky Istvánnak

Sztrij, 1657. február 12.68

(MNL OL, P 71 123. cs. Fasc. 266. XI. Nr. 3. – s. k.)

Megkapta levelét, és kívánságának megfelelően bevett Csáky István emberei közül 14 lo-
vast a vármegye zászlója alá, a többit azonban visszabocsátotta. Kéri, hogy az embereire 
bízott leveleit adott esetben juttassa kézhez.

Szolgálok kegyelmednek édes gróf uram, és Istentől sok boldog napokat kévánok ked-
vesivel együtt kegyelmednek etc.

Vöttem szeretettel kegyelmed levelét, parancsolatja szerént jámbor szolgáit az nemes vár-
megye zászlója alá bevétetvén, 14 lovas számúakat, az többit visszabocsátottam. Én pedig 
ha miben tudhatok kegyelmednek szolgálnom, ezután is kegyelmednek és hozzátarto-
zóknak szolgálatjokra kész vagyok, ajánlván ezek után az szent Istennek kegyelmedet.
1657, 12. Februaris, Sztrÿben.69

Kegyelmed sógora és szolgája,
Kemeny János manu propria

[Utóirat:]
Hogyha menő útjokban kegyelmed jámbor szolgái reájok bízott leveleimet meg nem 
adhatnák, szeretettel kérem, kézhez juttatni ne neheztelje.70

[Címzés:] Illustrissimo comiti domino Stephano Csaki juniori comitatus Scepusiensis 
comiti perpetuo etc. domino affini mihi observandissimo.

68  Kemény szintén ezen a napon és helyen ugyanebben az ügyben idősebb Csáky István tárnokmesternek 
is írt egy valamivel bővebb levelet, ebben 8 lovas visszaküldéséről írt. Deák, 1873, 484.

69  Sztrij, a város a 14. századtól Lengyelországhoz tartozott (ma: Стрий, UA).
70  A szó végén kihúzva egy olvashatatlan betű.
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4.
Kemény János ifj. Csáky Istvánnak

Hadad, 1659. november 20.71

(MNL OL, P 71 123. cs. Fasc. 266. XI. Nr. 5. – s. k.)

Embere, Németh Mihály által üzent neki. Jóindulatát kéri.

Édes kedves sógor uram!

Ajánlom kegyelmednek igaz szívvel való szolgálatomat, és Istentől bő áldásokat kévá-
nok kedvesével együtt kegyelmednek.

Mint minden egyéb szükséges dolgokról hiteles, jámbor szolgánk, Németh Mihály 
uram72 által izentem kegyelmednek, ahhoz képest kettős búsításommal kegyelmedet 
nem terhelem, hanem nevemmel mondandó szóknak73 hitelt adására kérem kegyelme-
det szeretettel. Ez kis írásom által is mindazáltal kegyelmedet köszönteni el nem múlat-
hatván, kévánom Istentől, tanálja kegyelmedet szerencsés órában, kérem pedig azon jó 
egészségnek hírével örvendeztetni, hozzám való szeretetit és az én kész indulatomat 
parancsolatjával experiálni74 ne neheztelje, megnyugodva lévén azon, ha miben tudha-
tok, bizony tökéletes szívvel kévánok szolgálni kegyelmednek, ezek után ajánlván az 
szent Istennek kegyelmedet.
1659, 20. Novembris, Hadadban.75

Kegyelmed sógora és szolgája,
Kemény János manu propria

[Címzés:] Az tekéntetes és nagyságos ifjabbik gróf Csáky István uramnak (titulus), ne-
kem igen bizodalmos uramnak, kedves sógoromnak adassék.

71  Ugyanezen a napon és helyen Kemény János tokaji érdekeltségük kapcsán idősebb Csáky István tárnok-
mesternek is írt egy levelet. Deák, 1873, 484.

72  Németh (Nemet, Nemeth) Mihály, Kemény János – korábban talán még felesége, Lónyay Anna – embere. 
V. Windisch Éva szerint 1660 körül a „császári párt” egyik megbízottja volt. Önéletírás 1959, 540. 
(lásd a névmutatót).

73  Utólagos betoldás: szóknak.
74  Tapasztalni.
75  Hadad, Közép-Szolnok vármegye (ma: Hodod, RO).
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5.
Kemény János ifj. Csáky Istvánnak

Aranyosmeggyes, 1659. december 27.
(MNL OL, P 71 123. cs. Fasc. 266. XI. Nr. 4. – s. k.)

Újévi jókívánságainak kifejezése után jelzi, hogy megkapta november 25-én és december 
15-én kelt levelét. Jó kapcsolatukra tekintettel javasolja, hogy a továbbiakban hagyják el a 
„ceremóniás ajánlásokat”, majd tokaji érdekeltségükről értekezik. Utóbbi kapcsán úgy véli, 
hogy jogi szempontból szilárd kettőjük helyzete. Bizonyos benne, hogy Csáky tanácskozott 
jogászokkal az ügyben, és nem mulasztotta el megtenni a szükséges lépéseket. Megköszöni, 
hogy emberét, Németh Mihályt a másokkal folytatott beszélgetését illetően ellátta a megfe-
lelő tanácsokkal. A Guthy Boldizsár-féle jószág ügyében ugyanakkor még nem kapott vá-
laszt tőle, habár Németh által korábban üzent a tárgyban. Naményból arról értesítették, 
hogy az új esztendő után bizonyos rokonok maguk szeretnék azt megszerezni, szerinte 
ugyanakkor Csáky mint beregi főispán meg tudná akadályozni a jószág elfoglalását. 
Ő maga ezt helyben igyekszik megtenni. Röviden ír a Lónyay-birtokok osztályának ügyében.

Tekéntetes és nagyságos gróf, nekem bizodalmos uram, kedves sógorom!

Hogy sok karácsonyi szent innepeknek és új esztendőknek boldogul eltöltésével kegyel-
medet szeremelmesivel [!] együtt az Úr Isten megáldja, szűvből kévanom.

25. Novembris és 15. Decembris nekem írott kegyelmed leveleit elvöttem böcsület-
tel, mindazokból hozzám érdemem felett való szeretetit tapasztalóképpen esmerem. 
Isten kegyelmednek sok jókat adjon érette, nekem is adjon arra való alkalmatosságot, 
hogy szívemnek tökéletes indulatja szerént szolgálhassak kegyelmednek. Kiben hogy 
megnyugodva legyen, kérem, és már ezentúl elhagyván az ceremóniás ajánlásokat, 
mindkét részről éljünk, édes sógor uram, csak általjában való confidentiával.76 Én ré-
szemről azont cselekszem, és parancsolatinak teljesítője inkább, mintsem ajánlója lenni 
igyekezem, térek azért most is magunk dolgaira.

Az tokaji dologról az minémű articulust77 csináltanak, elég nehéz olyan perempto-
riára78 vonni bennünket.79 Az olyan bírákat hamar meg is szokta az tekéntet és adom80 
tántorítani, böcsület adassék csak igen némelyeknek. Elhiszem, derekas jurista81 embe-

76  Bizalommal.
77  Törvénycikkelyt.
78  A peremptoria (exceptio) a pert azonnal megszüntetni képes kifogás.
79  Minden bizonnyal arról az Esterházyak által visszakövetelt tokaji házról van szó, amit Esterházy Miklós 

nádor gyámi jogon foglalt el, majd elidegenítette Lónyay Zsigmond beregi főispánnak. Lásd 1659. évi 
114. törvénycikkelyt. CJH 1657–1740, 198–199.

80  Az adomány régies formája.
81  Jogász.
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rekkel mind tanácskozott kegyelmed, s mind el nem múlatta annak orvoslására való 
mediumokat,82 melyekről különben is, annál inkább pedig, ha Isten engedi, szemben, 
kegyelmedtől informáltatván, ha miben tudhatok, sem fáradságomat, sem költésemet 
az én rabi értékem83 szerént nem kémélem. Németh Mihály uramat hogy kegyelmed 
instruálta,84 mint kellessék magát alkalmaztatni az emberekkel leendő beszélgetésiben, 
az igen jól, és az mint szükségesen, úgy helyesen is esett, s megszolgálom azbéli jóakarat-
ját is kegyelmednek. Ez egy dologban van valami vélekedésem, hogy ha az kegyelmed-
del köz és azon kívül lévő, magamra nézendő dolgokban is némelyek az nagy emberek 
közül adhibeáltatnak,85 sőt azt megsejtik, hogy másokkal, s nem ővelek86 közöltetnek az 
dolgok, megbántódván és idegenedvén kárt fognak szerzeni. Mindazáltal elhiszem, ez 
akadályt is az kegyelmed helyes tanúságadása megorvoslotta.

Ugyan Németh Mihály uram által az Guthy Boldizsár jószága féle dologról87 is izen-
tem volt kegyelmednek, kiről nincsen semmi válaszom. Azonban úgy tudósítanak Na-
mínyból,88 hogy az új esztendő után mindjárt valami praetendens89 vérek akarnának az 
jószágban belé szállani, minek okáért kegyelmedet kérem, mind tudósítson azbéli tet-
széséről s akaratjáról, mind pedig segítsen az mint lehet azbéli kárunk távoztatásában, 
parancsolván az kiknek illik ide alá felőle. Kegyelmed lévén főispánja azon vármegyé-
nek,90 lehet módja abban, megtartózkodjanak az emberek az jószágon kapdosástól, 
míglen onnan felül is derekasabb tanúságunk91 érkezék, én azalatt itt, ha lehet, könnyen 
meg nem engedem foglalását.

82  Eszközöket.
83  Kemény talán a tatárok számára érte kifizetett 116 000 forintos sarcra utal. Önéletírás 1959, 24. 

(V. Windisch Éva bevezetője).
84  Kitanít, útba igazít.
85  Értsd: bevonni az ügybe.
86  Az utolsó, „k” betű foltos, nehezen olvasható.
87  Guthy (Guthi) Boldizsár minden bizonnyal azzal a személlyel azonos, akit Bereg vármegye monográfu-

sa, Lehoczky Tivadar szerint 18 éves korában Penészlak alatt lelőttek. Guthy Miklós 1645. június 9-én 
tett végrendeletében az atyai ágról való körtvélyesi, kisgúti, abai, vámosatyai, nagygúti és vidi, valamint 
az anyai ágról való selindi, kakasi és álmosdi ősi jószágokat fiára, Boldizsárra hagyta, annak halála esetére 
a leányágra – Mihály lányára, Máriára, valamint Boldizsár lányaira – is kiterjesztve az örökösödést. Fele-
sége, Horváth Kata halála esetére –  akinek jószágait és vagyonát a gyermekekkel közösen hagyta  – 
a gyermekek gondnokává Lónyay Zsigmondot nevezte ki. Mária és Boldizsár halálát követően az oldal-
örökösök, Guthy János, Farnosi János és Ilosvai Péter osztozkodtak meg a hagyatékon, Lehoczky leírása 
szerint azonban „Lónyai vejei, Kemény János és gróf Csáki István, feles gyalogsággal őket éjnek idején 
Vámos-Atyában megrohanván, a birtokból erőszakosan kihányták”. Az oldalörökösök hiába tettek pa-
naszt a Szabolcs vármegyei közgyűlésen, Lónyay Zsigmondot ugyanis Guthy Miklós végrendelete alap-
ján még 1652-ben beiktatták bizonyos részjószágokba, köztük a vámosatyaiba, a körtvélyesibe, az abaiba 
és a gútiba. Lehoczky, 1881, III, 34.

88  Vásárosnamény, Bereg vármegye.
89  Igénylő.
90  Bereg vármegyére utal.
91  Kemény eredetileg „informatiónk”-at akarhatott írni, közben azonban változtatott, és a szókezdő nagy 

I-t áthúzta.
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Az szécsényi dologból92 az sógorasszony93 őkegyelme izent volt és írt is volt felesé-
gemnek, már akkor parancsoltunk volt alájönni az ott való udvarbírónak, kitől szem-
ben megértekezvén az oda való minden szükséges dolgokat, mind az onnan94 lévő jüve-
delmecskének felküldésével együtt kegyelmeteket tudósítjuk, és egy bizonyos 
terminusra,95 az mikorra kegyelmetek, akkorra mi is emberünket egyenlő tetszéssel és 
tanúsággal bocsássuk mind az osztály, számvétel és egyéb dolgokról. Az ide alá való 
dolgok és hírek felől az öregúrnak96 őkegyelmének írtam, tudom, kegyelmeddel com-
municálni fogja. Én pedig maradván kegyelmed atyafia és szolgája, ajánlom ezek után 
az szent Istennek kegyelmedet kedvesivel. 1659, 27.97 Decembris, Meggyesen.98

Kegyelmed sógora és szolgája,
Kemeny János manu propria

[Utóirat:] Az sógorasszonynak őkegyelmének ajánlom tiszta szívvel való szolgálatomat, 
és sok boldog napokat kévánok őkegyelmének.

[Címzés:] Az tekéntetes és nagyságos gróf ifjabb Csáky István uramnak (titulus), ne-
kem igen bizodalmos uramnak, kedves sógoromnak adassék.

92  Minden bizonnyal a Lónyay Zsigmond végrendeletében olvasható szécsényi birtokról van szó, amelynek 
fele, csakúgy mint a szucsányi jószág fele, Haller Györgyé volt. Doby, 1895, 118. Érdemes megjegyezni, 
hogy később, 1667. október 13-án a murányi várban tett bevallásában Lónyay Anna – magára véve Haller 
György és Lónyay Margit terhét is – az addig osztatlanul bírt szécsényi jószágukat átengedte Heves-
Külső- Szolnok egyesült vármegye alispánjának, Hamvay Ferencnek. Hamvay cserébe elengedte a Ló-
nyay Anna ellen különböző ügyekben indított per nyomán számára megítélt kártérítés, illetve szavatos-
sági összeg nagy részét. Miként Szabó András Péter megjegyzi, a „birtokátruházás jogcímét a szerződés 
nem jelöli meg – nagy valószínűséggel csak zálogosításról van szó – ám mégis ez az irat jelöli ki Lónyay 
Anna szécsényi birtoklásának végét.”  Szabó, 2010, 10.

93  Utólag, kihúzva: „nak”.
94  A szóban az első „n” betű olvashatatlan egy folt miatt.
95  Határidőre.
96  Utólag betoldva: öreg. Id. Csáky István tárnokmesterre utal.
97  A napban a második szám meglehetősen bizonytalan olvasatú. Az eredeti szám mintha 4-es lett volna, 

amit Kemény utólag áthúzott és mellé egy hetesre hasonlító számot írt.
98  Aranyosmeggyes, Szatmár vármegye (ma: Medieșu Aurit, RO).
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6.
Kemény János Illyefalvi Jánosnak99

Aranyosmeggyes, 1660. január 23.
(MNL OL, P 71 123. cs. Fasc. 266. XI. Nr. 6.)

Megkapta mind az ő, mind idősebb Csáky István tárnokmesternek a levelek kézhez jutta-
tásának módjával kapcsolatos, útmutatást tartalmazó levelét. Kéri, biztosítsa róla a tár-
nokmestert, hogy kérésének megfelelően jár majd el e téren. A Lónyay Gáborral való per 
megindítása kapcsán jelzi, hogy bár tervezte, egészségi állapota miatt nem tud Naményba 
utazni, tanácsosnak látná azonban, ha Illyefalvi ezt megtenné. Egyéb dolgokról személye-
sen kíván beszélgetni vele.

Szolgálatom ajánlása után sok jókat kívánok Istentől kegyelmednek!

Vöttem becsülettel az kegyelmed levelét, és azzal együtt öregbik gróf sógor uram100 le-
velét is, melyben több írási között az úr őkegyelme tészen intimatiót101 nekem némine-
mű leveleknek kezéhez juttatásának módja felől, kiben elsőben javalja azt is, hogy ke-
gyelmed kezéhez assignálnám,102 de későbbi elmélkedésével írja azt, hogy ha expressus103 
emberem fogna menni őkegyelmekhez,104 az által küldeném meg. Melyeknek mivel 
szükségesképpen meg kelletik lenni hamar való napon, ahhoz képest arra az alkalmatos-
ságra halasztottam én is, de ha azon közben kegyelmednek levele megyen az úrhoz, ké-
rem szeretettel, tudósítsa és assecurálja,105 ne legyen szorgalmatos azon levelek végett, 
mert őkegyelmére való becsület vigyázással és igaz sinceritással procedálok106 az dolog-
ban, és maga parancsolatja szerént fogom kezéhez is juttatni.

 99  Csak az elköszönő formula és az aláírás saját kezű. A címzett ifjabb Csáky István prefektusa, Illyefalvi 
János, aki Csáky szatmári főkapitányi hivatalviselése idején Bécsben is eljárt annak ügyeiben. A levél 
címzése alapján arra is lehet következtetni, hogy Kemény János és Illyefalvi baráti viszonyban álltak 
egymással.

100  Csáky István tárnokmester.
101  Rendelkezést.
102  Itt: juttatná.
103  Expressz, gyors.
104  Nem világos, hogy Kemény János kikre utal.
105  Biztosítsa róla.
106  Őszinteséggel jár el.
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Mivel pedig az Lónyai Gáborral107 való pernek megindításában vagynak considera-
tióra108 való dolgok, melyre nézve kívántatik vala az (melyet el sem múlatok vala), hogy 
magam is el nem mentem volna Namínyban, de egészségemnek alteratiója109 azt velem 
halasztatván, igen szükségesnek látnám, ha kegyelmed felrugaszkodhatnék hozzám, oly 
dispositióval110 hagyván dolgait, hogy ha különben nem lehetne, tekinthetne fel maga 
Namínyba, kiben (ha lehet), kérem kegyelmedet, fogyatkozást111 ne tegyen. Egyebek-
ről, Isten szemben juttatván, bűvebben beszélgessünk. Ezek után adja Isten, lássam jó 
egészségben kegyelmedet. Datum de Meggyes, die 23. mensis Januarii anno 1660.

Kegyelmednek szeretettel szolgál,
Kemeny János manu propria

[Címzés:] „Az tekintetes és méltóságos ifjabbik gróf Csáky (Czaki) István uram prae-
fec tusának, vitézlő Illyefalvi János uramnak etc. nekem jóakaró, bízott uramnak és ba-
rátomnak adassék.”

[Külzet]: Nota bene. R.112 2. Februarii.

7.
Kemény János ifj. Csáky Istvánnak

Aranyosmeggyes, 1660. augusztus 2.
(MNL OL, P 71 123. cs. Fasc. 266. XI. Nr. 7. – s. k.)

Bár mindeddig nem kapott tőle választ előző levelére, helyzetjelentést ad az erdélyi állapo-
tokról: Várad ostroma kapcsán kifejti, hogy bár eddig sikerült ellenállni, a védők kevesen 
vannak, létszámuk alig haladja meg az 1000 főt. Mindeközben a Partiumot az Almás-völ-

107  Lónyay (Lonai) Gábor. Ifj. Csáky Istvánnal való jogvitáira lásd utóbbi Rottal Jánosnak szóló leveleit az 
1668–1669 közötti időszakból: Barta, M., 2017, 189, 242, 257. sz. Lásd még Csákynak az 1669 tavaszán 
lezajló eperjesi gyűlésre készített emlékiratának korabeli másolata, amelyben Lónyay Gábor vádjaira vála-
szul kifejti, hogy a Lónyay-jószágot törvény szerint kapta kézhez. MNL OL, P 72. 65. cs. Fasc. 431. pag. 
63–64. Csáky még 1676 júniusában is panasszal fordult a Szepesi Kamarához amiatt, hogy Lónyay Gábor 
megsértette a Bereg vármegye 1666. május 11-én kelt bizonyságlevelében foglaltakat. A bizonyságlevél 
mellékelt másolatából kiderül, hogy Lónyay korábban szerződésben mondott le Csáky felesége, Lónyay 
Margit, valamint Kemény János özvegye, Lónyay Anna javára a Mátyus nevű faluban található két úrbéri 
telekről. Csáky István a Szepesi Kamarának. Szepes, 1676. június 14. MNL OL, E 254 72. cs. Nr. 70.

108  Megfontolásra.
109  Változása (azaz gyengesége).
110  Rendelkezéssel.
111  A külzeten a következő, saját kezű rész áthúzva szintén olvasható: „tekinthetne fel maga Namínyba, ki-

ben (ha lehet) kerem kegyelmedet fogyatko”.
112  A levél átvételét jelentő szó („resignatae” vagy „relatae”) rövidítése.
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gyig, illetve Darócig és Ecsedig nap mint nap kifosztják és felgyújtják. Ismerteti a török 
fogságban lévő Barcsay Ákos erdélyi fejedelem újabb levelét, valamint beszámol Haller 
Gábor vasra verésének híréről. Utal a Szatmár és Szabolcs vármegyét fenyegető veszélyre, 
és úgy véli, hogy ha I. Lipót nem segít, előbb Erdély és a Tiszántúl, majd Kassa és a Tátráig 
érő terület török kézre fog kerülni. Idősebb Csáky Istvánnak nem írt külön az ügyben, de 
kéri, hogy tudósítsa mindenről, feltéve kérdéseit is. Beszámol a Partiumba menekült erdé-
lyiek között elterjedt hírről is, miszerint I. Lipót nem akarja felbontani a törökkel való bé-
kességet, és emiatt az erdélyiek jelenlétét sem tűrné el tovább a fennhatósága alatt álló terü-
leten. Ezzel kapcsolatban idősebb Csáky István közbenjárását kéri arra az esetre, ha őt 
magát is közéjük sorolnák. Felesége, Lónyay Anna leutazott beteg lányukhoz, Boriskához, 
mert a rá ügyelő Rhédey Ferenc felesége, Bethlen Druzsina szintén lebetegedett. Ő maga és 
a vele otthon lévő fiúk, a Palkónak becézett Wesselényi Pál is beteg.

Tekéntetes és nagyságos gróf, nekem bizodalmos uram, sógorom!

Noha választ vétel nélkül vagyon mostan is kegyelmedhez levelem, mindazáltal akarám 
ez alkalmatossággal is kegyelmedet minden jóknak kévánásával köszöntenem, s maga-
mat is emlékezetiben juttatván, ide való rossz állapotinkról is tudósítanom. Várad113 
obsidiója continuáltatik114 nagy keménységgel, az defensio115 is ekkoráig dícsíretesen, 
de kevés az nép benne, ezeret nem sokkal haladja. Azonban az Partium egész az Mesze-
sen által is Almás-völgyéig, erre pedig Darócig,116 Ecsedig117 raboltatik, égettetik min-
den napon. Az ország fejedelme118 arestumban119 tartatik,120 az ország pedig az képtelen 
nagy sancra121 erőltettetik. Ki felől, ezelőtti intimatiója122 szerént az fejedelemnek, min-
den vármegyékről, székekről az addig felszedetett feles pénzzel megindulván, Dévá-
nál123 előzte meg az fejedelem újabb levele, intimálván,124 visszatérjenek, mert mind 
pénz, követség haszontalan, csak reá megyen az pogányság Erdélyre Váradnál, dolgát 

113  Nagyvárad (Varad), Bihar vármegye (ma: Oradea, RO). A törökök 1660 júliusában vették ostrom alá 
Váradot, majd a következő hónapban elfoglalták.

114  Ostroma folytattatik.
115  Védelem.
116  Betűhíven: Darocz. Nem egyértelmű, hogy a Bereg vármegyei Beregdarócról, vagy a Szatmár várme-

gyei, ma Románia területén található települések valamelyikéről, Pusztadarócról vagy Királydarócról 
van-e szó.

117  Nagyecsed, Szatmár vármegye.
118  Barcsay Ákos (1619 k.–1661), aki 1658 októbere és 1660. december 31. között volt Erdély fejedelme.
119  Fogságban.
120  Barcsay Ákos erdélyi fejedelmet Szejdi Ahmed budai pasa Csengizáde Ali főszerdárhoz vitte, aki házi 

őrizet alá vetette Barcsayt az adó késése miatt, és csak augusztus végén – tehát már Várad eleste után – 
engedte szabadon, miután az adó első részlete megérkezett.

121  Értsd: sarcra. (Lásd még a szójegyzéket: Önéletírás 1959, 578.)
122  Itt: utasítása, parancsa.
123  Déva, Hunyad vármegye (ma: Deva, RO).
124  Utasítván.
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végezvén azért az föld népe, takarodjék elegedendő125 éléssel erősségekben, és semminemű 
hütnek,126 biztatásnak ne higgyenek, az ő példájáról tanuljanak. Javallotta azt is, az fegyver 
fogható rend szállana táborba, hogy azt egyfelől, másfelől az német armadát127 nézvén, 
talán tartózkodnék az pogányság is. Haller Gábort128 hogy elfogták légyen mellőle és 
megvasazván, ki tudja, hova tötték, bizonnyal hirdettetik.129 Már úgy látszik, nem sok 
különbözés tétetik Szatmár,130 Szabolcs vármegyén is. Az eddig való több rosszak felől 
talán kegyelmed jámbor szolgái többeket is írnak, azután következendők Isten hatalmá-
ban és az idő titkában vagynak. Summa: Ha az úr Isten fel nem indítja szívét őfelségé-
nek,131 most lesz vége Erdélynek az Tiszán innen való földdel,132 hogy azokban keresztény 
uralkodjék, consequenter133 jüvő esztendőre másik csapásban Kassa az Tátráig tartozzék és 
etc. etc. etc. Ez veszedelmekben forgásunk felől külön az öregúrnak nem írtam, nem ké-
vánván itt iterálnom az szomorú materiát.134 Kegyelmed őkegyelmének jelentse, azonban 
tegye kérdésben, vajon, s ha valakik berzenkedni akarnának, valami őfelsége segedelmé-
nek reménysége alatt nem csalattatnának-e meg,135 sőt inkább büntetéstől nem kellene-e 
félni érette, mert csak 50, 60, 100 pogány is hol akar, szabadoson grasszál (ezt írom fejede-
lemség horgászásnak célozása nélkül cselekedve), melyet ha magától nem solválhat136 őke-
gyelme, bocsássa kérdőben az kútfőre Istenéért, jó szerencséjéért.

Ide olyan hír terjedett az erdélyi exul137 atyafiak közé, tantum abest, hogy őfelsége 
békességet bontana az törökkel, hogy sőt138 [!] inkább kedvekért nem szenvedné biro-
dalmában is az erdélyieket. Kikkel, noha én is egy nevezettel illettettem, Erdélyből szár-
mazván nem régen, azelőtt viszont Magyarországról Erdélyre rész szerént, mindazáltal 
sem nem egy időben vélek, hanem mikor láttatott volna Rákóczi fellabbanni, nem egy 
alkalmatosságban kiszorulva, hanem Isten rende/lé/se szerént való tisztességes házassá-
gom által, nem Rákóczi dolgát segítve, hanem azt nem javallva, ellenezve, s azért tőle 
nagy félelem alatt léve jüttem ki. Ezekhez képest ha volna is valami egyebekre nézve, de 

125  Az „elegendő” régies, elavult változata.
126  Adott szónak, eskünek.
127  Hadsereget.
128  Haller Gábor (1614–1663), udvari familiáris, majd fejedelmi tanácsos, 1646-ban a fejedelmi tábla 

ülnö keként is említették. 1645-től szamosújvári, 1651 tavaszától 1658-ig borosjenői, 1659-ben váradi 
főkapitány. 1663-ban a törökök kivégezték Dunaföldváron. Pályájáról: Szabó, 2008.

129  A közszájon forgó hír szerint Kösze Ali 63 fontos vasat veretett Haller Gábor lábára és úgy hurcolta Várad 
felé, mert az nem volt hajlandó átpártoltatni a váradi őrséget. Szabó, 2008, 223–224.

130  Betűhíven: Szathmar.
131  I. Lipót (1640–1705) német-római császár, cseh és magyar király.
132  Értsd: Tiszántúl (ti. Aranyosmeggyes felől nézve tiszáninneni föld).
133  Következésképpen.
134  Ismételnie a szomorú dolgot, ügyet.
135  A megcsalat szó régies változata.
136  Oldhat meg.
137  Számkivetett, bujdosó.
138  A „sőt” előtt olvasható „hogy” miatt zavarosnak tűnő mondatrész értelme a latin szerkezet alapján vilá-

gos: tantum abest, ut… = nemcsak hogy nem, sőt. Vagyis az Erdélybe eljutott hírek szerint I. Lipót 
nemcsak hogy nem szándékozott felbontani a törökkel való békességet, hanem annak fenntartása érde-
kében az uralma alatti országrészben lévő erdélyieket sem tűrte volna meg.
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magamat ott kellene értenem, kérem felette igen az öregurat őkegyelmét, ez iránt is 
adjon értelmet nekem, megemlékezvén arról, hogy mihelyt Erdélyből szaladást vehet-
tem, őkegyelmét consuláltam,139 s voltam követője tetszésének, bíztattattam őkegyelme 
által őfelsége belső tanács renditől is, mint őkegyelme tudja. Egyébiránt jobb volna ke-
zemen vesznem pogány miatt etc. etc. Kérem azért bizodalmoson kegyelmedet és általa 
az urat őkegyelmét, segélje megorvosolni ezbéli vélekedésemet, és ha van mind magam-
ra, de kiváltképpen az közállapotra valami jó reménység, tápláljon s részeltessen őke-
gyelme, kiben cooperáljon140 kegyelmed is, és szolgáltasson énvelem is. Feleségem az 
Boriskát Rhédeyné asszonyommal141 hagyta volt, ki az vérben súlyoson lebetegedvén, 
maga is feleségem betegesen odamene, ma 5. napja. Én is itthon az Palkóval142 igen rosz-
szul vagyunk. Ezek után kegyelmeteknek Istentől jó, egészséges, hosszú életet kévánok. 
1660, 2. Augusti, Meggyesen.

Kegyelmednek sógora és szolgája,
Kemény János manu propria

[Címzés:] Az tekéntetes és méltóságos gróf ifjabbik Csáky István uramnak (titulus), 
nekem bizodalmos uramnak, sógoromnak adassék.

8.
Kemény János ifj. Csáky Istvánnak (?)143

Aranyosmeggyes, 1660. augusztus 8.
(MNL OL, P 71 123. cs. Fasc. 266. XI. Nr. 8. – s. k.)

Július 31-én kelt levelét este kapta kézhez, meglátásait helytállónak tartja. Beszámol róla, 
hogy a törökök az előző nap akadály nélkül felégették és kirabolták a vidéket. A partiumi 
urak arról tanácskoznak, hogy Daróc tájékát vagy Károlyt erősítsék-e meg katonasággal. 

139  Megkérdezte, tanácsot kért tőle.
140  Működjön együtt.
141  Bethlen Druzsina (Rhedeiné, 1614 k.–1671?), iktári Bethlen István gubernátor lánya, az 1657 novem-

bere és 1658 januárja között erdélyi fejedelmi trónt betöltő Rhédey Ferenc felesége.
142  Lónyay Anna és első férje, Wesselényi István közép-szolnoki főispán fia – Wesselényi Ferenc nádor 

unoka öccse –, Wesselényi Pál (1654 [?] k.–1694). Felesége, Béldi Zsuzsánna a konstantinápolyi 
Héttorony ba záratott Béldi Pál lánya volt. Wesselényi Pál 1670-ben Erdélybe menekült, majd a bujdosó 
hadak generálisává választották.

143  Szokásával ellentétben Kemény nem jelölte meg, hogy levelét idősebb vagy ifjabb Csáky Istvánnak ír-
ta-e. A  címzett kilétét a megszólítás alapján sem lehet minden kétséget kizáróan megállapítani, más 
esetekben ugyanis Kemény idősebb Csáky Istvánt is sógoraként szólította meg. Lásd pl. Kemény János 
id. Csáky Istvánnak. Aranyosmeggyes, 1660. január 26. MNL OL, P 71 114. cs. Fasc. 262. I. pag. 58–
59.
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Úgy véli, hogy I. Lipót segítsége nélkül a törökök elragadják és felégetik a Nyírséget, ami 
Szabolcs és Szatmár vármegyék elvesztését vonhatja maga után. Váradtól fogva Szentjob-
bon és Székelyhídon kívül máshol nincs őrség. Várad kapcsán levele végén annak a vélemé-
nyének is hangot ad, hogy a kis létszámú őrség nem sokáig tudja már tartani magát. Kevés 
emberével nem képes Hadadot és Aranyosmeggyest egyszerre védelmezni. Emiatt muskétá-
sokat kér tőle, akiknek fizetését fele részben ő állná. Tudósítja arról is, hogy bár az erdélyi 
rendek 200 000 forintot összegyűjtöttek a török fogságban lévő Barcsay Ákos erdélyi fejede-
lem kiszabadítása érdekében, és azzal útnak is indultak, Barcsay megparancsolta nekik 
levelében, hogy addig ne küldjenek semmit, amíg nem érkezik hitlevél a Portáról, a várakat 
és városokat erősítsék meg, és ha van kivel, szálljanak táborba. Tudósítja, hogy Constantin 
Șerban a Dnyeszter mellett táborozik a kozákokkal és Havasalföld ellen igyekszik. Utósza-
vában jelzi, hogy felesége, Lónyay Anna azért nem írt az „asszonyoknak”, mert Husztra 
utazott beteg lányukhoz, Boriskához, és ott maga is megbetegedett.

Tekéntetes és méltóságos úr!

Ultima Julii144 írott kegyelmed levelét tegnapi estve vöttem böcsülettel. Az kegyelmed 
elmélkedési az környülállások szerént igen helyesek, és félő, el ne következzenek mind-
azok Erdélyre s az Tiszáninnen való földre. Már tegnap az pogányság Erdődig145 égeté s 
rablá, senkitől semmi bántása. Ezentúl újabb s épebb földet keres, most consultálkod-
nak146 az ide alá lévő gondviselő urak, hogy Daróc147 tájékára vagy Károlyban148 szállí-
tanának valami kevés népet. Már nemcsak Várad, hanem maga birodalma segítésére 
őfelségének szívét ha Isten nem indítja, actum est,149 de nobis150 Nyírséget elrablá, égeté, 
ez két vármegye szinte odalészen. Váradtól fogva Szentjobbon,151 Székelyhídon152 van 
ember, sohul153 több nincs. Hadadot eddig én is pusztán nem hagytam, de nincs elég 
emberem annak is, ennek is oltalmára, ha innét távozom, pusztán marad ez is. Ha né-
hány gyaloggal segíthetne kegyelmed, míg az dolog elválik, mert itt nem kaphatunk, 
felét fizetéseknek én is megadnám. Ha lehet, ne múlassa el,154 kérem kegyelmedet, 
musquetás155 kellene, ha lehetne.

144  Július 31.
145  Erdőd, Szatmár vármegye (ma: Ardud, RO).
146  Tanácskoznak.
147  Vélhetőleg a Szatmár vármegyei Királydaróc (ma: Craidorolț, RO).
148  Nagykároly, Szatmár vármegye (ma: Carei, RO).
149  Elveszett.
150  Tőlünk.
151  Szentjobb (Sz. Job), Bihar vármegye (ma: Sâniob, RO).
152  Székelyhíd (Szekelyhid), Bihar vármegye (ma: Săcueni, RO).
153  Értsd: sehol.
154  Értsd: ne halassza el.
155  Muskétás.
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Abban helyheztették vala megmaradásokat szegény erdélyiek, és az fejedelemnek is 
szabadulhatását, ha az summát156 megadhatják, kiben circiter157 kétszázezerig öszveszer-
zettek158 volt, és meg is indultak, azonban az fejedelem levele visszatérítette, intimálván 
nekik, valamíg Portáról hitlevél nem érkezik, addig semmit ne küldjenek, se ne higgye-
nek, tanuljanak maga példáján. Azonban az várakat, várasokat muniálják,159 s ha volna 
kivel, táborba is szállanának etc. etc. Így tartóztanak meg, lévén Portára emberek. Mivel 
jű, az idő mutatja meg.

Az oláh országok helyben vagynak, idegen had nélkül. Consztantin160 Neszter161 
mellett táboroz kozákkal, és igyekezik az oláh országra,162 ha lengyel, tatár nem impedi-
álhatja.163 Még ezúttal segíteni az szegénységet mostani sancnak164 megadására illenék 
szánakozásból is, ha azzal vége lenne, és azután ember reménylhetné165 valami haszno-
kat vételét is. Elválik az is, azonban mód nélkül nem kell kiadni. Az szegény váradiak 
eddig jól állottak, de nem hiszem, sokáig tarthassák, mert kevesen vagynak. Most több 
írásommal nem terhelvén kegyelmedet, ajánlom ezek után az szent Istennek kegyelmé-
ben kedvesével együtt. 1660, 8. Augusti, Meggyesen.

Kegyelmed szolgája és sógora,
Kemény János manu propria

[Utóirat:]
Feleségem az asszonyoknak nem írhatott, mert az Boriskánk Huszton166 megbeteged-
vén, odament vala, s mostan maga is lebetegedett ugyanottan.

[Címzés:] Az méltóságos úrnak, tekéntetes és nagyságos gróf Csáky István uramnak 
(titulus), nekem bizodalmos uramnak, sógoromnak adassék.

156  Pénzösszeget. A töröknek fizetendő sarcra céloz. Barcsay Ákos  a törökök pusztításai miatt még 1658 
őszén elment Köprülü Ahmed nagyvezír sátrába, ahol tudomásul vette, hogy a fejedelemség fejében 
Erdélynek 40 000 arany évi adót, ezenfelül 500 000 tallér hadisarcot kell fizetnie, át kell adnia Lugost és 
Karánsebest, valamint el kell fogatnia II. Rákóczi Györgyöt. ET II, 724.

157  Körülbelül.
158  Értsd: összeszedtek, összegyűjtöttek.
159  Szereljék fel, erősítsék meg.
160  Constantin Șerban havasalföldi vajda, akinek II. Rákóczi György erdélyi fejedelemhez fűződő kapcso-

lata miatt kellett távoznia 1658 januárjában. Trónjára a Rákóczi uralma idején az erdélyi diplomáciához 
valamelyest egyébként szintén kötődő III. Mihnea Radut ültette a Porta. Papp, 2009, 165–166. Mihnea 
és Rákóczi kapcsolatáról: Kármán, 2012, 18.

161  A ma Ukrajna és Moldova területén található Dnyeszter folyó.
162  Havasalföldre céloz.
163  Akadályozhatja.
164  Értsd: sarcnak.
165  Itt „remélhetné” értelemben használja a szót Kemény.
166  Huszt, Máramaros vármegye (ma: Хуст, UA).
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9.
Kemény János ifj. Csáky Istvánnak

Aranyosmeggyes, 1660. augusztus 23.
(MNL OL, P 71 123. cs. Fasc. 266. XI. Nr. 9. – s. k.)

Megkapta augusztus 9-én kelt levelét. Feleségét elhozta Husztról, beteg gyermekét azonban 
eddig még nem merte útnak indítani. Ő maga is beteg. Reméli, hogy Aranyosmeggyesig 
nem jutnak el a törökök ebben az évben, máshol lévő gabonáik azonban mind odavesznek. 
Utal a kedvezőtlen erdélyi katonai és politikai helyzetre. Sulyok János eljegyezte Guthy 
Boldizsárnét, és hamarosan lakodalmukat is megtartják. Csákynak mint beregi főispán-
nak az együttműködését kéri annak érdekében, hogy ha „körmös kézzel is”, másokkal szem-
ben nekik sikerüljön megszerezniük a Guthy-jószágot.

Tekéntetes és méltóságos gróf, nekem bizodalmos uram, sógorom!

9. praesentis írott kegyelmed levelét elvöttem, hozzám való jó affectiójokból tött inti-
matiójokat167 mind az öregb úrral őkegyelmével, adja Isten, szolgálhassam meg kegyel-
mednek. Huszton lakáshoz sem kedvem, sem készületem. Micsoda alkalmatossággal 
hagyta volt ott feleségem leányunkat,168 annak betegsége miatt magának is mint kellett 
vala odamenni, nekem is mindkettő betegsége miatt, azokat kegyelmed érthette. Fele-
ségemet meghoztam, Istennek hála egészségben van, az gyermek is fenn van,169 de útra 
indíttatnom nem volt bátorságos eddig, nem halasztom hazahozását. Magam igen rossz 
egészséggel vagyok. Meggyest könnyen nem tágíthatom, Hadadot is eddig Isten után 
megtartottam, mert másutt élnünk bajos az nincsenből. Reménységem van, ez eszten-
dőn töröknek derekas ereje ide nem penetrál,170 de egyebütt való gabonáink mind oda-
vesznek. Törökön való kapdosást eddig valót ne higgye kegyelmed különben lenni, 
hanem valami rabságból váltott katonáim vagynak, kik sancok171 megszerzéséért pén-
zen vöttek kettőt, harmadikat magok fogták Várad tájékán, azokat hozták. Mindazál-
tal, ha szükségesnek látom lenni, mind intimatiójokat követem, s mint jóakaratjokhoz 
bízván közelítek kegyelmetekhez, avagy csak feltött kérdésimet arra iktatom.172 Az er-
délyi állapot mégis azon egy unumban van,173 sancoltatik,174 fenyegettetik az ország, 

167  Jóindulatukból tett rendelkezésüket.
168  A Huszton megbetegedett Boriska nevű lányára céloz, lásd a 8. sz. levél utószavát.
169  Az egész mondatot tekintve vélhetőleg arról van szó, hogy a gyermek már nem feküdt, de még gyenge 

volt ahhoz, hogy Kemény ki merte volna tenni az út fáradalmainak. (Ezúton is köszönöm Balogh 
Zsuzsán na észrevételét.)

170  Keresztülhatol, odamegy.
171  Értsd: sarcok.
172  Értsd: juttató.
173  Egy egységben van.
174  Értsd: sarcoltatik.
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Partium raboltatik, Várad oppugnáltatik,175 az fejedelem mégis az pogányság közt deti-
neáltatik.176 Már az őfelsége segedelmének hírével mint afficiáltatnak,177 az idő megmu-
tatja. Guthy Boldizsárnét Sulyok János eljegyzette,178 lakodalma meglészen nemsokára, 
az jószágon sokan lesznek kapdosók.179 Szégyen, ha erővel elveszik rajtunk, kiváltkép-
pen kegyelmed ispánsága alatt. Tegyen dispositiót180 felőle kegyelmed, mint apprae-
hendálhassuk,181 ha körmös kézzel kell is. Én az mire érkezem, jó szívvel cselekszem. 
Az  öregb urat őkegyelmét nagy reverentiával182 köszöntöm, és ezek után ajánlom az 
szent Istennek kegyelmedet. 1660. 23. Augusti, Meggyes.

Kegyelmed sógora és szolgája,
Kemény János manu propria

[Címzés:] Az méltóságos úrnak, gróf ifjabb Csáky István uramnak (titulus), nekem bi-
zodalmos uramnak, sógoromnak adassék.

[A külzeten idegen kéztől:] Ez levelet 2. Septembris estve hozták ide Göncre.183

10.
Kemény János ifj. Csáky Istvánnak

Aranyosmeggyes, 1660. szeptember 28.
(MNL OL, P 71 123. cs. Fasc. 266. XI. Nr. 10. – s. k.)

Megkapta szeptember 24-én kelt levelét, amiből mindent megértett, és a szerint vette át 
Wesselényi Ferenc nádor parancsát is. Tokajban személyesen kíván meg jelenni, mivel 
azonban ő maga idegennek számít és a megfelelő tekintéllyel sem rendelkezik, kéri, hogy 
Csáky is legyen jelen. Levelének érkezésekor mind Illyefalvi, mind a saját szekerei már úton 
voltak. Reméli, hogy Barcsay Ákos fejedelem már megérkezett Erdélybe.

175  Ostromoltatik.
176  Tartatik. Arra céloz, hogy a törökök házi őrizet alatt tartották Barcsay Ákost. Lásd még a 7. sz. levelet.
177  Hatással vannak, befolyásoltatnak.
178  Nagy Ivánnál a lekcsei és az alsó-szopori Sulyok család leszármazási tábláján a szóba jöhető Sulyok 

(II. nótáztatott) János feleségeként Váradkay (másképpen Varatkay) Erzsébet látható. Magyarország 
családai X, 403.

179  A Guthy-jószágok kapcsán vö. 5. sz. levél.
180  Rendelkezést.
181  Szerezhessék, ragadhassák meg.
182  Tisztelettel.
183  Gönc (Goncz), Abaúj vármegyei mezőváros, a Csáky család birtoka.
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Tekéntetes és méltóságos úr, nékem bizodalmos uram, sógorom!
24. praesentis írott kegyelmed levelét tegnapi napon vöttem böcsülettel. Az dolgokat 
megértettem, azon szerént vöttem palatinus uram184 intimatióját is. Én azért, édes sógor 
uram, más plenipotentiariust185 nem küldhetek, hanem Isten engedelméből 4. avagy 5. 
praesentis186 compareálok187 Tokajban,188 de mivel én idegen ember lévén, úgy hiszem, 
tekéntetem189 is kevés lészen, kévánnám sokképpen az kegyelmed böcsületes praesenti-
áját.190 Illyefalvi uram191 és az én szekereim is már elindultak vala kegyelmed levelének 
vételékor. Az mennyit lehet, elveszek az asszony őkegyelme pénzéből. Az öregúrnak 
őkegyelmének ajánlom kész szolgálatomat. Semmi egyéb új hírem nincsen, nyavalyás 
fejedelem192 már sok szenvedési után reménylem eddig Erdélyben érkezett, ha újabb 
csalárdság az ebekben nem tanáltatik, egyebekről coram plura.193 Adja Isten, tanálhas-
sam kegyelmedet kedves egészségben. 1660, 28. Septembris, Meggyes.

Kegyelmed szolgája és sógora,
Kemény János manu propria

[Címzés:] Tekintetes és méltóságos ifjabbik gróf Csáky István uramnak (titulus) etc. 
nekem bizodalmas uramnak, sógoromnak adassék.

11.
Kemény János ifj. Csáky Istvánnak194

Tokaj, 1660. október 10.
(MNL OL, P 71 123. cs. Fasc. 266. XI. Nr. 11.)

Az időpont közelsége és a helyszín távoli volta miatt sem ő, sem felesége nem fog tudni el-
utazni Besztercebányára, ahol januárban a rendkívüli törvényszak keretében a bereg-
szentmiklósi ügyet is felül fog ják bírálni. Ennek kapcsán kéri, hogy Csáky igyekezzen majd 

184  Wesselényi Ferenc (1605–1667) nádor.
185  Felhatalmazottat.
186  A következő hónapra céloz, tehát október 4-én vagy 5-én.
187  Megjelenek.
188  Tokaj (Thokaÿ), Zemplén vármegye, a mellette lévő rakamazi mező a Várad ostroma miatt kihirdetett 

nemesi felkelés gyülekezési helyszíne volt.
189  Értsd: tekintélye.
190  Jelenlétét.
191  Ifjabb Csáky István prefektusa, Illyefalvi János.
192  Barcsay Ákos (1619–1661), aki 1658 októbere és 1660. december 31. között viselte az erdélyi fejedelmi 

címet.
193  Személyesen többet.
194  Csak az utószó, az elköszönő formula és az aláírás saját kezű.
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úgy eljárni, nehogy kettős kárt szenvedjenek el. A Beregszentmiklóssal kapcsolatos, nála 
lévő leveleket előkeresteti és kezéhez fog ja juttatni, információ szerint ugyanakkor azok 
nagyobb része Rákóczi László házastársánál, Bánffy Erzsébetnél van. Berzeviczy szóban 
bővebben is tájékoztatja majd.

Tekintetes és méltóságos úr, nékem bizodalmas uram, sógorom!

Szívem szerint bánom, hogy ez mostani alkalmatossággal elmúlék az egymással való 
szemben lehetésünk, de ha úgy tetszett kegyelmeteknek, arról már nem tehetünk. Ne-
héz emberekkel lévén azért dolgunk, mi karban195 maradott légyen az előttünk lévő 
controversia,196 Berzeviczy uram197 őkegyelme kegyelmeteket informálni fogja, nem 
lévén még szintén tökéletes vég az dologban ez írásomig is, de ha szintén az megegyezés 
lehetne is, mivel az szentmiklósi198 dolognak extraordinaria revideálása199 Besztercén 
fogna lenni, és in mense Januarii200 ily közel való terminusra és oly messze földre az mi-
felénk forgó mostani állapatokhoz képest is, hogy én személyem szerént jelen lehessek, 
feleségem annál is inkább, abban lehetetlenség vagyon. Akarám annak okáért kegyel-
medet arról idején tudósítanom, kérvén szeretettel, igyekezzék úgy provideálni,201 hogy 
kettős kárban ne incurráljunk.202 Én vékony tehetségem szerint itt el nem múlattam 
szorgalmatoskodni az dologban, azmint jobban tudhattam. Az leveleket, kik ahhoz va-
lók lesznek, és minálunk találtathatnak, felkerestetem, kegyelmednek kezéhez jutta-
tom, de az mint én informáltatom, káptalanban ha mi találtatik, egyébaránt azok az 
levelek derekasabban Rákóczi Lászlóné asszonyom203 kezénél fognak lenni. Kegyelme-
tekhez közelebb lakván őkegyelmek correspondálhatnak azon dolognak módjáról. Szó-
val kegyelmedet bővebben informálhatván Berzeviczy uram, bővebb írásommal mos-

195  Helyzetben, állapotban.
196  Ellentét, ellenvetés.
197  Vélhetőleg a család szolgálatában álló, idősebb Csáky István jogi tanácsadójaként működő Sáros várme-

gyei nemesről, Berzeviczy (Berzeviczi) Jánosról van szó. A tárnokmester 1662. november 5-én Szepes-
váron kelt végrendeletében 100 forintot hagyott rá, amit ifjabb Csáky Istvánnak kellett megadnia. Csáky 
oklevéltár II, 740.

198  A Bereg vármegyei Beregszentmiklós (ma: Чинадійово, UA), amely halálakor Lónyay Zsigmond bere-
gi főispán birtokában volt, így Kemény és Csáky feleségeik, Lónyay Anna és Margit révén tarthattak rá 
igényt. Csáky István Rottal Jánossal folytatott, Beregszentmiklóst érintő levelezése alapján úgy tűnik, 
hogy az ügyben az Esterházy család, így Homonnai Drugethné Esterházy Mária, valamint Nádasdy 
Ferenc országbíró is érintett volt, utóbbival Csáky István összeütközésbe is került (lásd Barta M., 
2017, 12, 86, 89, 90, 92–94, 215, 222. sz.). Minthogy Lónyay Zsigmond özvegyét, Nagymihályi Bánffy 
Erzsébetet 1654 februárjában Rákóczi László (1633–1664) vette feleségül (lásd Horn, 1990a, 68), 
a jó szág hamarosan a Rákóczi családhoz került. Egy 1673. június 20-án kelt összeírás Beregszentmiklóst 
tartozékaival együtt már II.  Rákóczi György özvegye, Báthory Zsófia birtokaként tünteti fel: 
MNL OL, E 156 UC Reg. 53:19.

199  Rendkívüli felülbírálata.
200  Januárban, a januári hónapban.
201  Vigyázni, gondoskodni.
202  Jutni, esni. Értsd: kettős kárt elszenvedni.
203  Nagymihályi Bánffy Erzsébet (Rakoczi Lászlóné, 1630–1660).
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tan kegyelmedet nem terhelem, hanem ajánlom ezek után az szent Istennek kegyelmében 
kegyelmedet. Datum in Tokaj, 10. Octobris, 1660.

Kegyelmed sógora és szolgája,
Kemény János manu propria

[Utóirat:] Az öregurat követem külön való nem írhatásomról, minden jóknak kéváná-
sával, böcsülettel köszöntvén.

[Címzés:] Az méltóságos úrnak, tekintetes és nagyságos ifjabbik gróf Csáky István 
uramnak (titulus) etc. nekem bizodalmas uramnak, sógoromnak adassék.

12.
[Id. Csáky István] Kemény Jánosnak204

Szepesvár, 1661. április 25.
(MNL OL, P 71 123. cs. Fasc. 266. XI. Nr. 13. – fogalmazvány)

Április 22-én, ebéd után kapta meg a március 22-én, Vécs várában kelt levelét, és kérésének 
megfelelően emberét leveleivel felküldte Bánffy Déneshez. Szentgyörgyi Ferenc váci püs-
pöknek szóló levelét is továbbította. Úgy véli, hogy az egyháziak közül Kemény leginkább 
Szentgyörgyi jóindulatára számíthat. A fogalmazvány utólag áthúzott részében kétségei-
nek ad hangot azzal kapcsolatban, hogy a német katonaság valódi segítséget jelentene. 
Ezenfelül kéri Keményt, hogy a mellékletet rajta kívül senkinek ne mutassa meg, és bizto-
sítja őt együttműködéséről.

Tekintetes és méltóságos fejedelem, ajánlom nagyságodnak köteles szolgálatomat, és 
Istentűl minden jókat kívánok!

Az elmúlt hónak 27. napján Vécs205 várában nékem íratott nagyságod méltóságos leve-
lét 22. praesentis ebéd után nagy böcsülettel és szeretettel vettem, és parancsolatja sze-
rint nagyságodnak magam szolgámat postán küldtem fel az nagyságod leveleivel Bánffy 
Dienes uramhoz.206 És mivel akármi dologra is nem adatik hamar való választétele, 

204  Idegen kéztől, aláírás és címzés nélkül.
205  Marosvécs (Vécz), Torda vármegye (ma: Brâncovenești, RO).
206  Mögötte kihúzva: „remélem Nagyszombatban vagy bizonyoson Pozsonyban találtatik őkegyelme.; 

Loson czi Bánffy Dénes (Bánffÿ Dienes, 1630–1674). A fejedelmi tanács ülnöke, Doboka, majd Kolozs 
vármegye főispánja, szamosújvári (1665–1666), majd kolozsvári főkapitány (1666–1674), a fejedelmi 
tanács tagja (1664–1674). 1674-ben I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem lefejeztette.
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avégre meghagytam szolgámnak, hogy fiam207 számára az követközendő extraordinaria-
est [!]208 szállásrúl és egyéb szükséges dolgokrúl is provideálván, felvárja fiamat. Azon-
ban megengedvén az jó Isten, hogy nagyságod is hirdetett gyűlését kívánsága szerint 
véghez vihesse, elhittem, hogy az dolognak érdeméhez képest fogja őfelségét tudósíta-
ni, az mirűl illik.

Szentgyörgyi uramnak209 megküldtem az nagyságod levelét, de minthogy nékem 
arrúl semmit nem írt nagyságod, mire való legyen, én is semmit nem írtam néki, mert 
az mely dologrúl őkegyelmét nagyságodnak commendáltam,210 soha arrúl vele nem 
conferáltam,211 nem212 is conferálom213 az nagyságod akaratja és informatiója kűvűl. Az-
mit pedig nagyságodnak azelőtt felőle írtam volt, most is merem confirmálni,214 és sen-
kit hozzája nem hasonlítok az őkegyelme rendin lévő pap urak közül nagyságod kedvé-
re és az haza szolgálatjára.

[A következő részt a keltezést és az elköszönő formulát leszámítva utólag áthúzták:]
Az mi németink valóban viszik az berhét215 Bécs216 felé, mifelénk való szaporodásokrúl 
pedig hírt sem hallattam, de azt szokták mondani, hogy az okos vitézek ón lábbal jár-
nak, az halál előtt is nem könnyen futnak el, ha módját nem találják. Én bizony látva 
bízom hozzájok, hogy az mi szegény hazánk oltalmára in tempore217 érkezhessenek. 
Az inclusát218 most hozák, nagyságodat kérem, ne lássa más nagyságodon kívül. Az én 
tökéletességemben securus219 legyen nagyságod, mert ha nem szolgálhatok, nem ártok 
sem nagyságodnak, sem hazámnak, azért bízvást parancsoljon nagyságod. Tartsa meg 
Isten nagyságodat kívánatos egészségben. Költ Szepes várában,220 25. Aprilis 1661.

Nagyságodnak jóakaró szolgája

207  Minden bizonnyal ifjabb Csáky István.
208  Értsd: extraordinaria est. Talán a fogalmazvány írójának tévesztéséről van szó.
209  Betűhíven: Szent Geörgÿ. A  következő, kapcsolódó mondat egyik részlete alapján („az őkegyelme 

rendin lévő pap urak”) egyértelmű, hogy Szentgyörgyi Ferencről van szó († 1662), aki 1656-tól erdélyi, 
majd 1660-tól váci püspök volt. 1662-ben I. Lipót Erdélybe küldte, ott azonban elfogták. Temesvárott, 
török fogságban halt meg.

210  Ajánlotta.
211  Tanácskozott.
212  Előtte kihúzva: bizonyára.
213  A szó utolsó „t” betűje utólagos betoldás. Eredetileg mintha tévesztésből „l” betűt írt volna a levél írója, 

majd fölé betoldott volna egy „m” betűt.
214  Megerősíteni.
215  Középkori eredetű, alsóruhaként viselt férfi nadrág. Utalás a német katonák visszavonulására.
216  Bécs (Bécz, Becz, ma: Wien, A).
217  Időben.
218  A levél mellékletét.
219  Állhatatosságában, hűségében bizonyos.
220  Szepesvár (Szepes vára, Arx Scepusiensis), Szepes vármegye (ma: Spišský hrad, SK).
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13.
Kemény János ifj. Csáky Istvánnak221

Beszterce, 1661. április 30.
(MNL OL, P 71 123. cs. Fasc. 266. XI. Nr. 12. – s. k.)

Megkapta április 17-én kelt levelét. Úgy tudja, hogy I. Lipót Nádasdy Ferenc országbíró-
nak és Wesselényi Ferenc nádornak is parancsot fog küldeni a beregszentmiklósi ügy tár-
gyalásának elhalasztása felől. Úgy látja, hogy a tokaji ügy bizonyossága érdekében érdemes 
lehet lemondaniuk szentmiklósi követelésükről. Kéri, hogy saját procurátorát számukra is 
fogadja fel, ennek költségét megtérítené. Beszámol róla, hogy a szerződéseket megsértő 
Barcsay ékat fogságba vetették. Remélve, hogy neki és az erdélyieknek nem kell csalódniuk 
I. Lipótban és a Habsburgokban, kifejezi a kereszténység iránti elkötelezettségét.

Tekéntetes és nagyságos gróf, kedves sógor uram!

17. praesentis írott kegyelmed levelét elvöttem szeretettel. Úgy tudom, mind Nádasdy 
uramnak222 magának, s mind palatinus uramnak fogott volt őfelsége parancsolni az 
szentmiklósi dolognak elhalasztása felől. Nádasdy uram levelét pedig azonról223 nem 
vöttem, tetszésem mindazáltal felőle az, hogy kegyelmednél lévén ez levelek, vehette is 
azok szerént törvényhez értő embereknek értelmeket, kik ha biztatnak, kettős kárunk 
nem következik, jobb általesnünk rajta. Ám legyen oda szentmiklósi praetensiónk, csak 
már lehessünk securusok az tokaji dologban, mert nem tudom az borokat is kik fogják 
meginnia az mostani világ állapotjában,224 ha pedig nem bátorságos, úgy jobb lészen 
haladni. Kegyelmedet csak azon kérem, mivel mi oda más procuratort225 nem küldhe-
tőnk, maga procuratorát conducálja226 mi nevünkre is. Valamiben megalkuszik, böcsü-
lettel contentálom.227 Procator228 levelét küldeni megparancsoltam.

Ide való állapotokról írhatom kegyelmednek, nem nyughatván Barcsay uramék és 
contractusokat violálván,229 arestum alá tétették.230 Az török, egyfelől színezvén, más-
felől olfaciálván231 kereszténységhez való ragaszkodásomat, megrontani bennünket 
ügyekezik, ez bizonyos. Az őfelségéhez való bizodalmunkban ha meg nem fogyatko-

221  A címzés hiányzik, a levél utolsó része azonban egyértelművé teszi, hogy a címzett ifj. Csáky István.
222  Nádasdy (Nadasdi) Ferenc (1623–1671) országbíró.
223  Ugyanarról.
224  Utána kihúzva: kegyelmedet csak azon.
225  Gondnok, képviselő.
226  Bérbe fogad, alkalmaz.
227  Kielégít.
228  Ügyvéd.
229  A szerződéseket megsértve.
230  Fogságba vetették.
231  Szimatol, szagol, észrevesz.
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zunk, kereszténység mellett az mi[t] tehetönk, elkövetjük. Az urat őkegyelmét szeretet-
tel köszöntöm minden jóknak kévánásával, külön nem írhatásomról követem, közölje 
őkegyelmével. Engem pedig higgyenek tökéletes szívvel szolgálni kévánó atyjokfiának, 
ajánlván ezek után az szent Istennek kegyelmedet. 1661. 30. Aprilis, Besztercén.

Kegyelmednek szolgáló sógora,
Kemény János manu propria

[Címzés:] Tekéntetes és nagyságos gróf ifjabbik Csáky István kedves sógor uramnak 
adassék.

[A külzeten idegen kéztől:] R. 9. Maii.

14.
[Id. Csáky István] Kemény Jánosnak232

Szepesvár, 1661. május 18.
(MNL OL, P 71 123. cs. Fasc. 266. XI. Nr. 15. – fogalmazvány)

Megkapta levelét, de üzenetét nem érthette, mert emberei nem tértek be hozzá, és semmit 
nem is írtak. Információja szerint a németek hajlamosabbak a törökökkel való békességre, 
semmint hogy hadakozzanak velük, utóbbiak maguk is a megegyezést szorgalmazzák 
I. Lipótnál. Úgy véli, hogy ha Erdély törökké lesz, akkor Magyarország is a sorsára jut. 
Kifejti a Habsburgok segítségének elmaradása iránti aggodalmát. Tudja, hogy egyéb dol-
gokról már tudósította Bánffy Dénes.

Méltóságos fejedelem, köteles szolgálatomat ajánlom nagyságodnak, és Istentől min-
den jókat kívánok!

Az nagyságod nékem írt böcsületes levelét elvettem, de izenetit és parancsolatját meg 
nem érthettem, mert az nagyságod jámbor szolgái nem jüttek bé hozzám, nem is írtak 
semmit. Remélem sietések miatt múlatták el.

Egy jóakaróm írja, hogy az mi németink hajlandóbbak az törökkel való békességre, 
mint az hadakozásra, szorgalmazzák is az törökök őfelségétűl az békességet. Hihető, az 
mi nemzetünknek nagyobb romlására igyekeznek az által az ebek, mert ha Erdélyt el-
csapják, minden bizonnyal utánamegyen Magyarország is. Bárcsak azt tudhattam volna 
meg az nagyságod mostan felküldött emberétűl, ha Bécsben formálták volt-e meg, mi 
móddal kellessék nagyságodnak és az szegény hazának kötelezni magát őfelségéhez, ki 

232  Idegen kéztől, aláírás és címzés nélkül.
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ha így nem lött, félek valami akadéktúl, de ut ut sit,233 akár ne234 succurráljonak,235 akár 
későn cselekedjék azt, mindegy lészen az végi. Elhiggye nagyságod, valamit én megcse-
lekedhetem, oly híven mí[v]elem, mintha236 egyedül csak abban állana üdvességem. Az 
több dolgokrúl tudom, nagyságodat tudósította Bánffy Dienes uram.

Tartsa meg Isten nagyságodat jó egészségben, és segétse az szegény haza javára. 
Datum in Arce Scepusiensi, 18. Maii 1661.

Nagyságodnak jóakaró szolgája

Post scriptum. Nagyságodnak nem írhattam magam szemeim akadékja miatt.

[Külzet:] Az erdélyi fejedelemnek magam szolgám által postán küldtem Meggyesig.

Rövidítések és irodalomjegyzék

MNL OL Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest

E 156 Magyar Kamara archívuma, Urbaria et Conscriptiones
E 254 Szepesi Kamara regisztratúrája, Repraesentationes, 

informationes et instantiae
P 71 A Csáky család központi levéltára
P 72 A Csáky család kassai levéltára
P 507 A Nádasdy család nádasdladányi levéltára

MTA Kézirattára Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára

Történettudományi Bizottság másolatai, Másolatok a Lobkowitz család raud-
nitzi levéltárából

Ms 4928, B 124  Kemény János levelei Wenzel Eusebius von Lobko-
witz herceghez

233  Bárhogy legyen is.
234  Utólag kihúzva: ad.
235  Ne segítsenek.
236  Utólagos betoldás: ha.
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