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Csáky Imre (1673-1732) 
 
 

  

Apja, Csáky István országbíró háromszor nősült. Első 

felesége Lónyay Margit volt, akit 1654. január 6.-án vett 

feleségül, mégpedig nem a saját elhatározásából, hanem 

atyjának, a tárnokmesternek kívánságára. Lónyay Margit 

anyagi helyzete is erősen befolyásolta az atyai döntést. 

Kényszer ide, vagy oda, Margit asszonynak az országbíró 

úr tíz gyermeket nemzett. A tízedik azonban halva születve 

anyját is sírba vitte. A kilenc élő leszármazottból hét fiú 

volt, kettő pedig leány. Csáky István immár önálló 

választása még a gyászév során egyik rokonára, Melith 

Klárára esett. A kiszemelt vagyoni állapota sem volt 

elhanyagolható (egyik 

„öreg” függőjében 120 db 

gyémántot számoltak 

össze!), szemre is mutatós volt, legalábbis korabeli feljegyzések 

szerint. A házasságot azonban akadályozta a rokonság, amit 

mint akadályt pápai engedéllyel hidaltak át, no meg a 

menyasszony protestáns mivolta. Melith Klára nem volt 

hajlandó katolikus hitre térni (legalábbis az első két gyermeke 

megszületéséig), a Csáky család több tagja pedig erősen 

ellenezte a „vegyesházasságot”. Az esküvőre mégis sor került, 

újabb utat adva nyolc gyermeknek, akik közül egy 

koraszülöttként életképtelennek bizonyult. Az elsőszülött 

Csáky Imre, a későbbi bíboros volt. Országbíró úr azonban 

Klára asszony halálát követően harmadszor is házasodott. Ebből 

a házasságból kilenc év alatt nyolc gyermeke született Barkóczi Máriától. Próbáljuk meg 

összegezni: „Csáky országbírónak 1654. november 4. és 1698. dec. 5. között, tehát 44 év alatt 

három feleségétől 26 gyermeke született. Ezek közül halvaszületett három, tehát 23 élő 

gyermeke volt; 12 fiú és 11 leány.” Szeretném megjegyezni, - bár ez a levéltárak 

fasciculusaiban járatosak előtt biztosan ismert! – a Csáky család okmánytára az egyik 
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legterjedelmesebb, tartalmában nagyon gazdag, napjainkban is ismert okmánytár! Valamennyi 

- a fentiekben felsorolt - utód hitelesen anyakönyvezett és oklevelekkel is bizonyított!  

 

Csáky Imre, a későbbi bíboros,1672. október 28.-án született Szepes várában. Közéleti 

szereplése és bíborosi méltósága folytán a család legkimagaslóbb alakja. A testvéreit is érdemes 

megemlíteni. Csáky Tamást ezredesként, Mihályt altábornagyként, Györgyöt tábornagyként 

ismerhetjük. Nevüket a magyar hadtörténet oldalain sűrűn olvashatjuk. Mihály labancból lett 

kurucként fejedelmét is követte Rodostóba. Csáky Miklóssal 1751-ben mint esztergomi 

érsekkel, hercegprímással találkozunk. (Bátyjához hasonlóan legalább száz évvel előzte meg 

korát. Népoktatási terveket készített, gyáralapítási tervei voltak…) A féltestvérek életútját 

terjedelmi okok miatt nem ismertetem. Csáky Imre élete során valamennyi testvérével, 

féltestvérével közeli-távoli rokonával és azok leszármazottaival is tartotta a kapcsolatot. Az 

akkori politikai életben gyakran egymással szemben helyezkedtek el, ez azonban nem jelentett 

számára abban akadályt, hogy körülményeiket szükség esetén segítse, netán értük az 

uralkodónál személyesen eljárjon. (Még akkor is, ha az saját személyére nézve nem volt a 

legkedvezőbb.) A bíboros úr gyerekkoráról nem tudunk sokat. Országbíró apja a Szepesség 

nemességét eredményesen királyhűségen tartotta. Számos gyerekének nevelésébe nem nagyon 

tudott bekapcsolódni, azonban mindegyik életpályáját ügyesen egyengette. Főúri családokban 

gyakori ekkor az utódok egy részének katonai, vagy egyházi karriert szánni. A lányok egyik 

része mindenképpen kolostorokba került. Ez örökösödési és gazdasági okokkal magyarázható. 

Szepes vármegye huszonhat fele osztva? Elképzelhetetlen. Az uralkodó meg nem hálátlan, ezért 

az egyházi pálya iránt érdeklődő 9 éves Csáky Imrét 1682. március 2-án kereki (kurrui) apáttá 

nevezi ki. Ez a lépés akkoriban nem volt példátlan. Még ugyanebben az évben augusztus 5 - én 

a Kassán működő Kisdyanumnak nevezett papnevelde tanulója lett. Páter Kecskeméty 

felügyelete mellett 1688-ig itt tanult. A következő iskola a bécsi Pázmáneum. 1691-1692-ben 

megkezdte teológiai tanulmányait, amit megelőzően 1691-ben bölcsészdoktorrá avatták. 1693. 

augusztus 6-án a kassai jezsuiták templomában alszerpappá szentelték, s egri kanonok lett. 

1693-1695 között Rómában tanul, a teológia doktora lesz. 1696. május 1-jén már felszentelt 

pap és kassai plébános volt, június 2-án pedig elnyerte a tapolcai apátságot is. 1699-ben mint 

a vármegyék ügyeinek rendezésére alakított bizottság tagjaként Bécsbe költözött, hol a király 

június 30-án novii címzetes püspökké s királyi tanácsossá nevezte ki. 1701-ben magyar királyi 

udvari alkancellár. Alkancellári beosztása képzettségének és nyelvismeretének is szólt. Nyolc 

nyelven írt és beszélt ekkorra. Itt különösen Kollonics bíboros hatott rá, akitől a nyugat-európai 

politikai irányzat szellemiségét vette át. Pénzügyi, de különösen hadsereg élelmezési 
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ügyekben való jártasságra tett szert, megismerte a magyar rendiség maradi szellemével 

ellentétes reformeszméket. 1702. augusztus 8-án pedig esztergomi kanonok lett, s még 

ugyanazon év december 10-én váradi püspök s bihari örökös főispán. Az egri káptalant 

ugyanekkor bizonyos személyi ellentétek miatt elhagyni kényszerült. Közben részt vett az un. 

Kollonics-egyezmény kialakításában, ami a főpapoknak csak hagyatékuk harmadára hagy 

szabad végrendelkezési jogot. A második harmadot kizárólag templomok, plébániák és 

papneveldék céljaira fordíthatják, míg az utolsó harmaddal a király, illetőleg a kamara szabadon 

rendelkezik. Mindehhez pápai megerősítésre nincs szükség, mivel a királynak kegyúri joga van. 

Az egyezményre alapozott rendelkezést az uralkodó 1703. június 15-én kihirdette. Csáky Imre 

alighanem ellenségeket szerzett magának. Gondok mutatkoztak a váradi püspök címmel is. 

Várad hiába várta új főpásztorát. Helyette 1703. augusztus 6-ra virradóra az új püspök sógora, 

a Rákóczi oldalán álló Bercsényi Miklós jelent meg kurucaival. Várad sorsa a kíméletlen 

felprédálás lett. Csáky számára innen több évig tartó hányattatás következett. Anyagi téren is. 

Egyre több hitel felvételére kényszerült. 

 

A Rákóczi felkelés/szabadságharc minden katonai és politikai mozdulatáról értesült. 

Élénk levelezést folytatott, de 1703 év végétől 1707 őszéig voltaképpen menekült. 1706. 

szeptember 21-én Illésházi Miklós került a kancellária élére. Ekkorra a már rebellisnek 

minősített kuruc vezérek megsemmisítése, és a birtokaikon való osztozkodás napi téma volt a 

kancelláriában. Eszterházy Pál nádor azonban – Csáky tanácsára - 1707. márc. 25.-én az 

uralkodóhoz intézett jelentésében megállapítja, hogy a császári katonaság pusztításai elől 

menekül a nép a kurucok táborába, ezért az országgyűlés azonnali összehívását és a 

béketárgyalások folytatását is kéri. Alig másfél hónap múlva a nádor javaslata már 

megegyezett a felkelők kívánságaival: „vezényeljék ki az országból az idegen katonaságot, 

biztosítsák a vallásszabadságot, Erdély legyen külön fejedelemség és fogadtassék el a 

külhatalmak garanciája”. Csáky ebben is ludas, pedig már óránként várta legjobb barátja Pálffy 

János seregének Stájerországból való megérkezését! Amikor az megtörtént (1707. jún. 26-án), 

nem tudta megérteni, hogyan tudnak a kurucok fényes nappal a vár alatt portyázni, a marhákat 

elhajtani, a német falvak bíráit megkötözve elhurcolni? Július 4-én Nagycenk és Pereszteg kö-

zött Pálffy csapatszemlét tartott saját huszárezrede, gróf Nádasdy Ferenc, báró Ebergényi 

tábornok dragonyos ezredei és egy horvát gyalogezred fölött. Egy hét múlva már Csornán volt 

a 6000 labanc katona és mégis július 16-án a labanc vonal mögött 70 km-re levő Fraknó várnál 

Csáky szemeláttára Kis Gergely 300 huszára összecsapott egy század vasas némettel. Végre 

Fraknó körül lecsendesedett a harci zaj, Csáky felszentelte a kismartoni kálváriahegyi 
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ferencrendi templomot és augusztusban áttelepedett Pozsonyba. Mivel a nádor javaslatait 

visszautasították, úgy döntött jobb lesz, ha visszavonul. Ez mégsem akadályozta meg abban, 

hogy 1707. november 26-ára, az új prímás, Keresztély Ágost szász-zeitzi herceg által saját 

pozsonyi házába összehívott több más aulikus egyházi és világi főúrral összegyűlve egyhangú 

határozattal „a törvényes rend azonnali helyreállítását, az országgyűlés azonnali összehívását 

és arra a fölkelők vezéreinek meghívását” kérjék az uralkodótól. Az országgyűlést az uralkodó 

1708. február 29-re összehívta Pozsonyba. Oda Rákóczit, Bercsényit és több más kuruc vezért 

is meghívott. Rákóczi viszont (Csáky sógora, Bercsényi Miklós javaslatára!) körlevélben 

megtiltotta a megjelenést a kurucoknak, meghívóikat pedig sértetlenül visszaküldte a nádornak. 

Az országgyűlés a nádor indítványára azonnal elhatározta, hogy gróf Csáky Imrét, gróf 

Nádasdy Tamás főispánt, Fiáth Jánost, Fejér-megye követét és Röszler Andrást, Pozsony város 

követét az uralkodóhoz küldik azon kéréssel, hogy a „fölkelőket hívassa meg az országgyűlésre 

és a felkelők vezéreinek megérkezéseig halassza el az országgyűlésen való személyes megjele-

nést”. Ez már majdnem rebellió, az uralkodó mégis hajlott arra, hogy küldöttséget indítson 

Rákóczihoz. A többség - a nádor javaslatára -, gróf Csáky Imrét, „mint akinek úgy az ural-

kodóhoz való hűsége, mint nemes hazafisága a fölkelők előtt is jól ismert," továbbá gróf Koháry 

István tábornokot, Festetics Pált és Röszler Andrást kívánta Rákócziékhoz küldeni. Időközben 

azonban a nádorhoz érkezett Rákóczi és Bercsényi levele, a visszaküldött meghívókkal együtt, 

mire az uralkodó a felkelőkkel való minden nemű barátságos érintkezést megtiltott. A püspök 

úr megint vesztésre állt. Túl nagy erők sorakoztak fel vele szemben. Egyedül az ország 

legnagyobb birtokosának, Rákóczinak 1.200.000 hold terjedelmű birtoka volt. Ehhez 

csatlakozott Károlyi Sándor, Bercsényi Miklós, Forgách Simon, Eszterházy Antal, Csáky (!) 

Mihály és a többi vezér többi birtokát hozzászámítva mintegy 2.000.000 (kettő millió!) hold 

tulajdonjoga látszott megszerezhetőnek! A birtokcsere szinte a küszöbön volt! Akik szemet 

vetettek rá: Herceg Eszterházy Pál nádor, gróf Illésházi Miklós kancellár, gróf Erdődy György 

országbíró, gróf Pálffy Miklós, gróf Batthyány Zsigmond, gróf Draskovics Ádám, gróf Zichy 

Imre és János, gróf Czobor Márk, báró Andrássy Péter, Meskó Ádám és még sokan mások. 

Ráadásul a felkelés alatti években többen közülük ígérvényekhez is jutottak a még meg sem 

szerzett területekből… 

„Az országgyűlés 1708. április 12-én megkezdette a sérelmek tárgyalását. A vita vezérszónoka 

Csáky Imre volt. 

Megállapították a négy rend létezését: főpapok, mágnások, vármegyék és szabad királyi 

városok. Előbbiek a karok, utóbbiak a rendek. Ezek az országgyűlésen választják, beiktatják, 

megkoronázzák a királyt, királyi megerősítéssel alkotják a törvényeket. A rendek csak a karok 
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hozzájárulásával határozhatnak. Az országgyűlés ezek megállapítása után felsorolja sérelmeit 

és kívánságait: 

A király lakjon az országban. 

Három évenként tartson országgyűlést. 

Az adó ne a császári biztosoktól, haditanácstól, hanem kizárólag az (magyar?) 

országgyűléstől függjön. 

A nádori hivatal régi tekintélye visszaállítandó. A kancelláré is. 

Főhivatalra csak magyarok jussanak. 

A magyar ügyeket (kamarai, hadi) a magyar tanácsosok intézzék. 

A magyar kamarák függetleníttessenek az udvari kamarától. 

Nemes embert csak törvényes elmarasztalás esetén lehessen elfogni. 

A törököktől visszafoglalt területek csatoltassanak vissza a szent koronához. 

A Neoaquistica Commíssio (Újszerzeményi Bizottság)* azonnal szűnjön meg. 

Delegált bíróságok és dikaszteriális küldöttségek soha se szerveztessenek. 

Idegeneknek tett birtokadományok érvényteleníttessenek. 

Egyházi javadalmak csak magyar személyeknek adassanak. 

A szabad királyi városok régi kiváltságaikban megtartassanak. Hasonlóan a jászok, 

kunok és hajdúk is. 

A só árát csakis az országgyűlés állapítsa meg.” 

 

Ha azt is figyelembe vesszük, hogy a pontok kimunkálója – Csáky Imre – a 

korábbiakban, ha csak haloványan is, de utalást tett már magyar haderő felállítására, akkor 

bizony gondolkodóba esünk: miért harcol II. Rákóczi Ferenc? (Természetesen ne hagyjuk 

közben figyelmen kívül az 1707-es ónodi - kuruc országgyűlés - határozatait. Különösen a 

trónfosztás tényét!) Az országgyűlés a Csáky pontokhoz még hozzátette a szabad 

vallásgyakorlat kérdését, érdemleges módon azonban azokon nem változtatott. Levelet is kapott 

Bécsből még az országgyűlés – egyébiránt eredménytelen – befejezése előtt: vigyázó szemek 

figyelik a diétán és bizonyos jelentések alapján az udvarban nagyon rossz véleményt alkottak 

beszédeiről, szavazásairól és minden tettéről. Intik, „ne sokat oratiózzon és votumozzon, mert 

ha a diéta úgy talál eloszlani, mint látszik, akkor idővel sok zavarnak és hátramaradásnak lehet 

oka az ottani viselkedése”. A vallási kérdés végül is elmérgesítette az országgyűlést. A rendek 

összekapcsolták az alkotmány és vallásszabadságot, Erdély bekebelezését és külföldi hatalmak 

garanciáját követelték (mint Rákóczi), ami fölött I. József annyira fölháborodott, hogy az újabb 

panaszok, sérelmek tárgyalását megtiltotta. Az országgyűlés a pestis és a kurucok közeledtének 
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hírére eredménytelenül oszlott szét. Csáky ezt követően visszavonultan él Pozsonyban, csak 

Pálffy Jánossal tartja fenn a levelezést. 

 

 A szerencse megint mellé szegődött. Az 1710. év a felkelés/szabadságharc kifulladását 

hozta. Beköszöntött a kolera is. Debrecenben Komáromi Csipkés György házában már a 

szatmári békét szövegezték. A közel hét éve kuruc támaszként tündöklő Szepesvárat 1710. 

július 13-án a császáriak kezébe ugyanazon Görgey János adta át, aki a kurucok számára csellel 

elfoglalta. Csáky Imre és Zsigmond már negyedévvel korábban megkapta az uralkodótól a 

Csáky Mihálytól elkobzott várat, amit most át is vehettek. Heister főkapitány helyét pedig 

Csáky jó barátja, gróf Pálffy János foglalta el. Levelezésükből kiderül, hogy Pálffy szándéka 

az, hogy a felkelésben/szabadságharcban résztvevőknek (Rákóczit és Károlyit külön 

megnevezve!) fej- és jószág amnesztiát harcoljon ki. Mi több, a fővezér jócskán túllépve 

meghatalmazásán és hatáskörén, Hadházon Károlyi Sándorral, a vajai kastélyban pedig 

Rákóczival (1711. január 31.) tárgyalt a megadás feltételeiről. Rákóczi emlékirataiban is említi, 

hogy Vaján személyesen meggyőződött Pálffy jóhiszeműségéről. Pálffy aztán írja Csákynak: 

május elsején, „csütörtökön Majtény mellett tízezernél több kuruc lovas átadta a zászlókat és 

háromszoros díszlövés után egyenként átvették a szabad elvonulást és mozgást biztosító 

passusokat”, megköszönvén Pálffynak érdekükben végzett fáradozásait. Csakhogy a béke 

aláírása előtt 12 nappal meghalt I. József császár! A titkos udvari tanácsban pedig a magyar 

főurak a békekötés szövegében az amnesztiára vonatkozó passzusokat erősen kifogásolták, 

szerintük az Eleonora regensnőnek május 26-i megerősítésével az még mindig nem vált 

jogerőssé, mert a magyar törvények szerint a király távollétében csak a nádor lehet helyettese 

és nem egy anyacsászárnő. A nádor erre való hivatkozással ki is jelentette a megerősítés 

érvénytelenségét. Közjogi szempontból szép a nádor magatartása, de ha közelebbről vizsgáljuk 

az ügyet, kiderül, hogy az alkotmányvédelem újból bizonyos egyéni érdekek takarója. Nem az 

alkotmányról volt szó, hanem a kuruc vezérek birtokainak – régen előkészített és megszervezett 

- szétosztásáról. Izgalomra még bőven volt ok, mivel a békeszerződés uralkodói aláírására, 

megerősítésére és kihirdetésére 1712 (!) március 30-án kerül csak sor! Akkor azonban örömmel 

írja Károlyi Sándor: „nem sikerült az amnesztia kiherélése”! 

 

 Vonjunk mérleget Csáky Imre életének első negyven évéről. Könnyen tehetjük, hiszen 

igen pontos számadáskönyveket vezetett. Később ezt a pontosságot megkövetelte egyházi 

beosztottjaitól és saját számadóitól, tiszttartóitól is. Való igaz, hogy pályafutását a kancellárián 

biztosan jól kezdte anyagi értelemben is. Az ottani szereplése viszont rövid életűnek bizonyult. 



7 
 

Országbíró apja pedig meglehetősen nagy adósságot hagyott utódaira, amiből nem kis részt 

vállalt magára. Biztosan pontosan fizetett, ennek hiányában ugyanis kétlem, hogy a 

későbbiekben bárki hitelezett volna neki. Tagadhatatlanul szép stallumokkal rendelkezett, 

azonban azok inkább csak címeknek bizonyultak. Elegendő csak Váradot említeni. Maga az 

udvar is csak 1714-ben javasolta a római Cúrián Csáky összes egyházi tisztének megerősítését. 

Nem csak a világi birtokok jogosságát kellett igazolni, hanem az egyházi birtokok és tisztségek 

jogosultságát is, amiben nem csak az udvar, hanem Róma szava is sokat nyomott a latban. 

Különösen nehéznek látszó feladat volt ez azért, mert Bécs és Róma bizony a saját 

érdekérvényesítésben a fegyveres összetűzésig is elment. Váradra meg egyébként is előbb a 

kurucok, aztán meg a kamara tette rá a kezét. Csáky - óvatos duhajként - donáció (birtok 

adomány) szerzésére kísérletet sem tett. A voltaképpen bizonytalan kuruc/labanc szerepe erre 

alkalmatlanná tette. Alighanem a kancellárián Illésházi is mindent megtett - ellenkező előjellel! 

- ennek érdekében. Megélni pedig meg kellett. Nehezít ezen a helyzeten, hogy általában 20 

főnyi kíséret követi, amihez csaknem ennyi lovat is hozzá kell számolnunk. 1708-ban hosszas 

panaszkodás után az udvar éves járadékot állapít meg az ő és Zsigmond testvére számára. A 

szó szerint kisírt összeg(ek) pontatlanul, de inkább sehogyan sem érkeznek meg hozzá. A 

hitelfelvételeket 100 Ft-al kezdi. Senkit ne tévesszen meg az összeg, ez volt akkoriban egy 

szolgabíró éves jövedelme! Társadalmi helyzete rendezéséig összesen 16.000 Ft-ra rúgó 

adósságot halmozott fel. Ugyanekkor számottevő jövedelemre még mindig nem számíthatott. 

Sem Váradon, sem Kalocsán… Hitelezői között plébánost, várkapitányt, kereskedőt, vagy akár 

a debreceni Dobozi Istvánt is megtaláljuk. Helyzetén befolyásos barátai is igyekeznek segíteni. 

Legnagyobb pártfogója Pálffy János volt.1710. június 1-én aztán megjelentek az uralkodói 

rendelkezések, melyek pozsonyi préposttá, kalocsai érsekké (ebből a tisztségből fakadóan Bács 

vármegyei örökös főispánjává), az egri püspökség és vele a Heves–Külső-Szolnok vármegyei 

főispánság adminisztrátorává nevezték ki. Természetesen Várad megtartása mellett! Eger miatt 

hosszas vitába bonyolódott, amibe beleszólt maga a pápa is. Pedig az udvar szándéka az egri 

püspöki címmel az volt, hogy előbb maga veszi „gondozásba”, ezt követően pedig nem magyar 

embernek adják. A körülmények nehéznek látszottak, de most már el kellett kezdeni az 

építkezést. Ezt kicsit bonyolította az uralkodócsere, hiszen az 1711-ben elhunyt I. József 

császárt öccse Károly (magyar királyként a III. Károly) váltotta. 

 

 A felsorolt (egyházi) birtokok és rangok akár megszédíthették volna, de nézzük előbb a 

valóságot. Bizonyítható tény, hogy a püspök úr mindezekkel nem gyarapodott, csak tartozásait 

növelte erősen. Igaz, más okokból is. Elért címeit a Szentszék is vitatta, illetve különböző 

http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1cs_v%C3%A1rmegye
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1cs_v%C3%A1rmegye
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96r%C3%B6k%C3%B6s_f%C5%91isp%C3%A1n
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feltételekhez kötötte. A kinevezés és beiktatás között nemritkán eltelt 4-5, néha pedig annál is 

több év. Kalocsai tisztségében csak 1714 decemberében erősítették meg. Az egyházmegye 

egykori 70 községéből csak 9 helységben van néhány hívő. Kifejezhető jövedelméből káptalant, 

iskolákat, szemináriumot fenntartani nem lehet. Az érsekség semmit sem jövedelmez. Viszont 

ebben az érsekségben a prímás nem rendelkezett felügyeleti joggal. Vagyis innen a prímás 

mellőzésével közvetlenül a Szentszékhez lehetett fordulni. A pozsonyi prépostság jövedelmeit 

viszont utasítás értelmében is Kalocsára kellett fordítani. Várad még cifrább dolog. 1712-ig oda 

a lábát sem tudta betenni. (Pedig már 10 éve Várad püspöke!) A városnak 1720-ban is csak 200 

polgára volt (felekezeti megoszlásuk nem ismert), a vásárok, vámok, korcsmák, mészárszékek 

évi jövedelme ugyanakkor évi 200 Ft! A városban egyetlen katolikus pap volt, egy ferencrendi 

szerzetes. Az egész egyházmegyében meg csak két lelkész tevékenykedett: Szilágysomlyón és 

Kárásztelken. Káptalan, szerzetesrendek sehol. Az egyetlen, még életben levő kanonok-

prépost, Bakó János csak imént (1711) szabadult ki a labancok fogságából. A Kőrösön híd 

helyett egy keskeny palló vezetett át… Várad helyzeténél talán csak Debrecen mutatott 

sanyarúbb képet. A katolikus hívek összeírása nagyon gyorsan történhetett. Összesen 1 (azaz 

egy) fő katolikus hívőt tudtak összeírni! Debrecen azért népesebb volt Váradnál, 8.000 fő körül 

ingadozott a lakosság lélekszáma. Az ingadozás szó szerint értendő! Nagyobb járvány, esetleg 

kiújuló ellenségeskedés ilyen létszámot is képes lett volna pár hét alatt nullázni. Csáky Imre 

gyors számvetést végzett. Könnyen. Meglevő birtokainak évtizedes jövedelme sem fedezi már 

a tartozásait. Út csak előre van! Lenne más út is… Feladni az egészet. Élni mint korának 

számtalan egyházi, vagy világi birtokosa. Legalábbis, amíg lehet! A küzdelmet választotta. 

Egyházi és világi menedzsmentet szervezett. Papokat hozatott, tiszttartókat, számadókat 

szerződtetett. Telepeseket hívott egyházi és saját birtokaira. (Lehetőleg „tót” és német 

származásúakat, akik a földműveléshez jobban értettek és katolikus vallásúak voltak.) A 

Keletről és Délről érkezett telepeseket lelkesen téríttette, vagy ha ez nem ment a görögkeleti 

vallásúakat vallási unióba fogadta. Az udvarnál kieszközölte számukra az I. Lipót által kiadott 

kiváltságok megerősítését. A Keletről érkezettek papjai néha írástudatlanok voltak (bár az 

olvasást többen ismerték!), meg az is előfordult, hogy a szükségesnél több feleséggel 

rendelkeztek. Mindenütt egyházi és világi építkezések kezdődtek, lassan megindult a fejlődés. 

Debrecen makacs ellenállását pedig közjogi méltóságával törte meg. Mindeközben borotvált 

arccal, magyar ruhában, kezében lovaglópálcával járt, levelezését pedig (további hét nyelv 

ismerete ellenére) zömmel magyar nyelven folytatta. Udvartartása magyarul beszélt, amihez 

egy Czinka Panna nevű zenész is hozzátartozott. (Kettő zenekar kísérte az útjaira. Egyházi 

szertartásokhoz fúvószenekar, míg magánszórakoztatásul cigányzenekar.) A köznapi 
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kommunikációban is előnyben részesítette a magyar nyelvet. A magyar nyelvből hiányzó 

szavakat lehetőség szerint latin szavakkal pótolta. 

 

 Képességét és tapasztalatait mind egyházi, mind pedig közjogi pozícióiban lelkesen 

igyekezett (volna) kamatoztatni. a Rákóczi felkelést/szabadságharcot követően is önálló 

magyar hadsereg kereteiben gondolkodik, barátjával Pálffy Miklós nádorral együtt. 

Országgyűlésen terjeszti elő ismét az erre vonatkozó elképzeléseit:  

- a törökökkel a béke csak külföldi, nehézfegyverzetű katonaságnak az országban 

tartása útján biztosítható, azért a magyarországi hadsereg harmadát külföldiekből 

kell összeállítani, de magyar parancsnokok alatt   

- az országban állomásozó katonák elhelyezésére városokban létesített laktanyákat 

javasolt 

- az élelmezésről Horvát-Szlavon és Dalmátországgal együtt gondoskodjon az 

ország 

- zsoldot azonban a császár hatalma alatt álló többi országok fizessenek, mivel 

Magyarország a keresztény Európa pajzsa 

- a magyarországi hadsereg egy elnökből és 6 tanácsosból álló magyar haditanács 

alá rendelendő, amelynek gazdászat közigazgatási teendőit a mellé szervezendő 

magyar commissariatus végezze  

(Az országgyűlés 1712. június 9.-én lényegében elfogadta a törvényjavaslatot, de hogy keve-

sebb jobbágyot vonjanak el a gazdasági munkától katonáskodásra, azért 1 /3 helyett 50 százalék 

idegennek felvételét határozták el, a magyar haditanács tanácsosainak számát pedig - nehogy 

mégis az országnak sokba kerüljön! - kettőben állapította meg.) A püspök úr csalódott az 

országgyűlés hozzáállásában, még jobban csalódott azonban, amikor az általa (is) 

kezdeményezett és előterjesztett javaslatból csak az 1715. évi 8. tc. maradt. Ami valójában az 

önálló magyar hadsereg megszüntetését jelentette. Kiemelkedő a laktanyák szükségességének 

felismerése és az élelmezés központi szervezésére tett javaslat. Ez az eddigiekben a 

beszállásolás és a porció formájában jobbágykötelezettség volt a hadsereg szállításának 

kötelezettségével együtt. A hadi élelmezés meg hadműveletek idején kimerült a sereg 

mozgatásának területén fellelhető valamennyi élelmiszer - néha beleértve a komplett igaerőt is 

-, bruttó felélésével. Azért bruttó, mert ezután még vetőmag sem maradt! Nemegyszer a 

felvonultatott haderő visszafelé már nem is tudott ugyanazon az úton haladni az élelmiszerek 

teljes elpusztítása miatt. Csáky ezután úgy értelmezte, hogy a magyar gondok megoldását mégis 

az uralkodóházra kell bízni… Egyházi, közéleti és magánfeladatai után látott. Egyházi 
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tennivalói egyébként is szélesedtek, 1717. július 12-én bíborossá nevezték ki. 1721-ben ebbéli 

tisztségéből adódóan pápaválasztás résztvevője Rómában. 1722. július 3-án ő tolmácsolta a 

király előtt az ország karainak és rendjeinek "kívánságát", hogy a királyságban való 

örökösödést Magyarországon a női ágra is fogadja el. 1723. június 24-én szentgotthárdi apát, 

még azon évben a helytartótanács tanácsosa, 1724-ben pedig a hétszemélyes tábla bírája lett. 

Meglepő módon gyakran kell eljárnia olyan ügyekben (katonaság és civil állampolgárok közötti 

súrlódások, túlkapások) - néha országgyűlési bizottság élén - melyekre sor sem került volna, ha 

javaslatait a karok és rendek támogatták volna.  

 

Továbbra is aktív közéleti szerepet játszott, de inkább 

gazdasági tevékenységére fordított nagyobb hangsúlyt. 

Egyházi birtokai Bihar, Kraszna, Közép-Szolnok, 

Zaránd, Békés, Bács, Bodrog, Pest, Pozsony és 

Vasmegyében voltak. Magánbirtokait Szepes, Abaúj, 

Gömör, Borsod, Zemplén, Nyitra és Pozsony-megyében 

feküdtek. Erdély és Horvát-Szlavónia kivételével az 

ország minden területéről havonta kapott legalább 

egyszer bővebb jelentést. Számtartói, számadói feszes 

költségvetést tartottak akár egyházi, akár magánbirtokai 

felett. A gazdaság szót ő használta először magyar 

országgyűlésen. A településeket, ahol valamilyen módon 

fejlesztő munkát végzett, nem tudtam összeszámolni, 

csak a megyéket. Legszembetűnőbbek az építkezései. Ezek a jobbágyházaktól, iskoláktól a 

megyeházákon keresztül a székesegyházig íveltek. Jobbágyaival szerződést kötött. (Mária 

Terézia úrbéri rendeletéről ekkor még nem is hallottak!) Alkalmazottait jól fizette. A 

képzettséget megkövetelte, amiről lehetőleg maga is meggyőződött. Plébániáin a káplánoktól, 

plébánosoktól 3 nyelv ismeretét követelte meg szóban és írásban. Kezdő papjainak, a 

káplánoknak 100 Ft (évi) kezdőjavadalmazást adott. (Mint említettem, ez az összeg egy 

szolgabíró éves fizetése volt ekkor. Mesterséget ismerő ember ez időben évente 30-40 Ft 

jövedelemhez jutott.) Templomaiban magyar, német és szlovák (tót), később román (oláh) 

nyelven miséztek. Egyházközségei történetének (História Dómus) vezetését papi elöljárókkal 

(Canonica Visitatio) ellenőriztette, a pontos anyakönyvezést megkövetelte. Ebből még 

bonyodalom is származott. A Kelet felől bevándorló családok tagjai néha nem rendelkeztek 

vezetéknévvel. Ilyen esetben papjai hajlamosak voltak vezetéknevet kitalálni. Terményeit 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1717
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlius_12.
http://hu.wikipedia.org/wiki/1721
http://hu.wikipedia.org/wiki/1722
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlius_3.
http://hu.wikipedia.org/wiki/1723
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_24.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szentgotth%C3%A1rd
http://hu.wikipedia.org/wiki/1724
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szakszerűen tároltatta, azokat növekvő kereslet idején forgalmazta. Borait egységes űrméretű 

hordókban, felcímkéztetve (márkajelzés!) vitte piacra. Ménese is messze földön ismert volt. Az 

Itáliába hadbavonult Esterházy Györgynek kérésére kitűnő török lovat küldött. Báró Ghillány 

ezredes által öccsének, Csáky Györgynek szintén kitűnő lovakat adott. Minden idegen fajt is 

képviselő ménesének a császári tisztek körében jó hírneve volt. A lovak nevelése során dobok 

és más eszközök segítségével alakították ki az ütközettűrő képességet. A rendkívül sok árvíz 

arra is késztette, hogy az egész ország területére kiterjedő csatornázási, vízelvezetési tervet 

dolgozzon ki. Ebből a tervből később sok minden megvalósult. A társadalombiztosítás korai 

felismerőjeként Váradon elrendeli, hogy szerzetesrendi gyógyszertára a szegényeknek 

megfizethető áron, a nincsteleneknek pedig díjmentesen szolgáltassanak ki a gyógyszerek. 

Elrendelte, hogy a gyógyászatban használt mérgező anyagokat a gyógyszertárak elkülönítve és 

zár alatt tárolják (méregszekrény!). Egyházmegyéiben szükség esetén nem csupán eltekint a 

stóladíjtól (az egyház által végzett szolgáltatások: keresztelő, házasságkötés, temetés… 

ellenértéke), hanem esetenként a temetkezéshez díjmentes koporsót is ad. Mind az 

egyházjogban, mind a polgári jogban elmélyedve, számos javaslatot terjesztett elő. Pozsonyi 

hagyatékában egy általa megírt jogtár is szerepel. Betegségei miatt a gyógyvizek összetételével 

is foglalkozott. Gazdasági tevékenysége minden esetben jól dokumentált. Birtokai 

számadáskönyveit érdemes lenne közgazdasági szemmel feldolgozni. Nagyon élénk levelezése 

volt, aminek nagyobb részét személyesen bonyolította. Akár kezdő káplánjának is hajlandó volt 

3-4 árkusíven (kicsivel több, mint 2 db A/4-es papír együtt!) válaszolni. Ha jól sejtem, messze 

megelőzte korát… 

 

1732. augusztus 28-án halt meg. Másnap Váradról az ott állomásozó Harrach-ezred egy 

századnyi katonája jelent meg a szálkai palotában, majd nagyszámú gyászoló híve jelenlétében 

átvitték tetemét az általa Szent Imre tiszteletére emelt szőlősi templom sekrestyéjébe, hogy 

ideiglenes sírba tegyék. Végleges sírba 1733. augusztus 27-én Debrecenben, az általa építtetett 

székesegyházban került. Magánjavainak örökösöknek való kiadását először a kamara 

megtagadta, azokat az egyházi javakhoz kapcsolta, közben azonban az egyházi javak kiadását 

is megtiltotta. Hat év elteltével jutottak csak örökrészükhöz az örökösök. Csak a fellelt készpénz 

- az adósságok levonása után – 77.508 Ft volt. A birtokok, tárgyi örökség ebbe nincs 

beleszámolva! Ennek az összegnek a harmada felett rendelkezhettek az örökösök. Második 

harmadát a kamara kapta. A harmadik harmadát pedig a lelkészi pénztárba utaltatta az uralkodó. 

Nagyrészt ebből jött létre a vallásalap, melynek az volt a rendeltetése, hogy belőle a kevésbé 

jól ellátott plébánosokat segítsék. Ebbe az alapba 1786-ban néhány feloszlatott szerzetesrend 
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és eltörölt kolostorok javait is beolvasztották. Vagyis Csáky szalmája még a püspök úr halála 

után is segített a rászorulókon… 
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