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Thököly Imre udvara Lõcsén1

(1683. február 20., 1683. március 7.–április 30.)

A felvidéki városok hûségesküjük letétele után számíthattak Thököly személyes megjelenésére is,
amikor a fejedelem maga is bevonult a hûségére tért városba és ezen alkalommal a város elöljárói és
polgárai elõtte is letették a hûségesküt. Lõcsét 1682. szeptember 2-án vették át Thököly biztosai, Szir-
mai Péter és Komjáty István. Szeptember 12-én Lõcse új parancsnoka toporci Görgey János lett.2 Gör-
gey már október 8-án Thököly parancsolatára és a Szepesi Kamara leveleire tekintettel küldött tájékoz-
tatást Lõcsérõl.3 Görgey egyik fontos feladata a Thökölytõl elpártolt emberek, és azok vagyonának fel-
kutatása volt. A lõcsei parancsnokság miatt Görgeynek sok irigye lehetett, mert levélben vádolták, hogy
nem végzi megfelelõen a munkáját. Budaházy István panasza viszont arról tanúskodott, hogy Görgey
végezte a rá bízott feladatokat, mert Budaházy jószágát elhajtották, és igazságot követelt.4 Görgey Já-
nos, Lánczy István és Száraz György az otthon maradt nemeseket rendelték maguk elé, az elpártolók-
nak csak a városban talált javait szerezték meg, a városon kívülieket nem.5 Száraz György azonban be-
tegsége miatt keveset vehetett részt a rá bízott feladatokban.6 Helyette is Görgey János végezte lelkiis-
meretesen a munkát. Pálfalvai Jánost faggatta Thököly késmárki és savnyiki pénzbeli és egyéb javairól,
illetve köntöseirõl, amiket még egykor vittek el. A Thököly-javakat a néhai Horváth Christoph helyezte
el, de Pálfalvai hollétükrõl már semmit nem tudott.7

1682. október 26-án Géczy István udvari fõkapitány 100 lóval érkezett Lõcsére, s onnan Munkácsra
igyekezett, hogy Zrínyi Ilonát Kassára kísérje. Lõcse hat fogatot adott és hat lovat Géczy alá.8 Géczy
udvari kapitánynak 1683. október 28-án Lõcsérõl visszajövetelekor, és november 17–18-án is a fejedel-
mi elszámolás szerint lovai számára adtak zabot két napra.9 A zab-számadás szerint Géczy Istvánnal
egy lõcsei doktor is Munkács felé tartott.10 Az ekkor már várandós Zrínyi Ilona Thökölynek írt levelé-
ben éjszakai hideglelésrõl írt és hogy valóban rosszul érzi magát.11
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1 A jelen tanulmány 2015. január 26-án a Tér, idõ, közösség címû konferencián hangzott el, Tornalján.
2 Hain Gáspár: Szepességi avagy lõcsei krónika és évkönyv a kedves utókor számára. Magvetõ Kiadó, Bp.,

1988. 454–456.
3 Thököly-szabadságharc levéltára. Szepesi Kamara levelei. 1682. okt. 15. Lõcse, Görgey János.
4 Thököly-szabadságharc levéltára. Szepesi Kamara levelei. 1682. okt. 16. Lõcse, Budaházy István.
5 Thököly-szabadságharc levéltára. Szepesi Kamara levelei. 1682. okt. 17. Lõcse, Görgey János.
6 Thököly-szabadságharc levéltára. Szepesi Kamara levelei. 1682. okt. 21. Lõcse, Görgey János.
7 Thököly-szabadságharc levéltára. Szepesi Kamara levelei. 1682. nov. 2. Lõcse, Görgey János.
8 Hain i. m. 457.
9 MNL OL, G2-es szekció 1683. évi erogatio.

10 MNL OL, G2 szekció: „Zabnak erogatioja Lõcsei doktor úr Munkácsra vitelekor adtam vissza hozásakor 2–2
zab.” Kassai super perceptis erogatis introscriptis victualibus 1682. okt. 24.–1683. július 1. Th. 52. számozott
oldal.

11 MNL OL, G2 szekció Zrínyi Ilona Thököly Imrének. Év nélkül.



Thököly ünnepélyes bevonulása Lõcsére 1682. november 25-én délután két órakor volt. Ágyúk üd-
vözlése közt, a polgárság lóháton, tekintélyesen kiöltözve fogadta Thökölyt és bevezették a városba. A
polgárság többi része négy zászló alatt sorfalat állt a Felsõ kaputól a szállásáig, a bíró, a tanács és az if-
júság pedig vivátot kiáltva virágokat és koszorúkat szórtak három különbözõ helyen. A szállás elõtt az
elsõ körúton állt a német fejedelmi katonaság. A bevonuláskor Thököly egy aranyozott kelyhet kapott
ajándékba 100 dukáttal. Másnap már tovább is utazott Eperjes felé.12

A teljes udvar hosszabb lõcsei tartózkodása az 1683-as évre esett, amikor két hónapon át Lõcsén tar-
tózkodott Thököly és udvara. A fejedelem és udvarának hosszas vendéglátása nem annyira a város hatá-
rozatán múlott, mint Thököly akaratán.

Az 1683. év elejére összehívott kassai országgyûlés után Thököly Lõcse felé vette az irányt. A feje-
delmi udvar ellátásának költségei pedig a városokra hárultak, így Lõcsére, majd Késmárkra. Lángh Já-
nos secretárius járt Thökölynél, és a Késmárk felé tartó fejedelemrõl adott hírt és ezért naponta várták
Thököly érkezését Késmárkon.13 Ezeken az utazásokon a fejedelmi család hintóval közlekedhetett,
mert a fejedelmi elszámolás szerint Thököly hintójára és a kíséretébe tartozó húga, Nádasdy Istvánné
Thököly Mária és a fejedelmi udvar kapitánya, Géczy István hintójára is február 12-én vajat adtak a ko-
csisoknak a hintók kenésére.14 A Lõcse felé induláshoz egy egész szalonnát rendeltek Thököly szüksé-
gére.15 Ugyanígy február 14-én Késmárkra vitettek 5 köböl darát, majd február 15-én aszú gyümölcsöt
és négy kanna vajat a konyhamester számára, amit a prefektus gondjaira bíztak a szállításkor.16

A Lõcse városi elöljáróság és nemesek követeket küldtek Thökölyhez február 16-án. Név szerint
Nemessányi István viceispánt és Máriássy Imrét, Stanzith Horváth Markót, Görgey Jánost, Máriássy
Ferencet és Görgey Boldizsárt.17 Az udvar lõcsei tartózkodásának elõkészítését valószínûleg Géczy Ist-
ván és Görgey János intézte.

1683. február 20-án érkezett Thököly a feleségével és családjával Lõcsére. Ágyúdörgés közben be-
vonult a polgárság kíséretében. De csak egyetlen éjszakára maradtak, mert másnap továbbutaztak Kés-
márkra.18 A késmárki tartózkodás alatt már a lõcsei visszatérést készítették elõ március 2-án, a nemze-
tes secretariust Thököly számára Lõcsére rendelték. Ahogy a szállást is igyekeztek rendezni és lovakat
is rendeltek.19 Thököly komornyikja, Jelenik András írt Tokajba, hogy sietve rizskását, fehér báránybé-
léseket, és kordovánokat vásároljanak Thököly szükségére.20

Visszafelé március 7-én érkezett a fejedelmi család Lõcsére. Az alsó körúton a Roll-féle házban
szállásolták el Thökölyt és a nagyobb kényelem kedvéért a mellette lévõ házakat áttörték, a téren desz-
kából konyhát építettek, valamint a katonaság számára egy õrházat.21 Thököly a Lõcséhez közel esõ te-
lepüléseket is végiglátogatta. Március 9-én járt Szepesváralján a szepesi káptalannál, s meghagyta,
hogy Berthóty Gábornét és fiait jószágaikban ne háborgassák.22 Gróf Homonnay Zsigmond március
12-én Lõcsén tartózkodott, s Thököly udvarában is járt, a fejedelem parancsait szolgájával, Sántha
Miklóssal küldte Kassára.23 Ugyanezen napokban jelent meg Thököly Imre és Zrínyi Ilona elõtt Köszö-
rûs Dániel. Mivel Csetnekre tartott, ezért a házaspár több levelet is adott kezébe Makovicára. Zrínyi Ilo-
na pedig meghagyta, hogy a Csetneken raboskodó Molnárt az õ szolgálatára küldje Lõcsére. Köszörûs
Dániel a Szepesi Kamarának továbbította a Thököly által rá bízott leveleket.24 Lõcsérõl írt Pottornyai
Ferenc Kassára, akinek bátyja Pottornyai Boldizsár helyben is maradt.25
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12 Hain i. m. 458.
13 Thököly-szabadságharc levéltára. Szepesi Kamara levelei. 1683. február 13. Késmárk.
14 MNL OL, G2 szekció: „Febr. 12-én vajat a hintók kenésére Urunk, Nádasdyné asszonyunk és Géczy István ud-

vari kapitány hintajára.”
15 MNL OL, G2 szekció: „Kegyelmes urunk Lõcsére felmenetelekor útra adtam 1 egész szalonnát.”
16 Uo.
17 MNL OL, G1 szekció 1683. febr. 16. Lõcse.
18 Hain i. m. 460.
19 MNL OL, G12 levelek 1683. március 2. Késmárk, Váradi levele.
20 Thököly-szabadságharc levéltára. Szepesi Kamara levelei. 1683. március 4. Tokaj, Kormossy István.
21 Hain i. m. 460.
22 Thököly-szabadságharc levéltára. Szepesi Kamara levelei. 1683. március 10. Váralja, Furár Dániel.
23 Thököly-szabadságharc levéltára. Szepesi Kamara levelei. 1683. március 12. Lõcse, gróf Homonnay Zsig-

mond.
24 Thököly-szabadságharc levéltára. Szepesi Kamara levelei. 1683. március 15. Czetnek, Köszörûs Dániel.
25 Thököly-szabadságharc levéltára. Szepesi Kamara levelei 1683. március 19. Lõcse, Pottornyai Ferenc.



Klobusiczky Ferenc megyei követként érkezett Thököly udvarába.26 S Korpona városából is jött kö-
vet ugyanoda.27 Márciusban járt Thököly fejedelmi udvarában Dobai János és Darvas János Losoncról
követi utasítással.28 Ugyancsak követként megfordult a Lõcsén székelõ udvarban az Ungvárról érkezõ
Mokcsay János is.29 1683. március 15-én Szalay Pál volt Thökölynél, akit visszaküldött Thököly
Sárossy Sebestyénhez Munkácsra.30 Nemcsak a munkácsi vár felé dirigált Thököly, hanem a többi vár
karbantartására is gondja volt. Így a tokaji vár javítására a harmincad jövedelmeket rendelte a kamará-
tól.31 Ezt követõen a kassai citadella rendbehozatalára Szenczy István jelentette Thököly parancsola-
tát.32 S Lõcsérõl írt instrukciót Thököly Szirmay Miklósnak, a regéci vár kapitányának is a vár védel-
mével kapcsolatban.33

Nagybányáról a megrontott pénzverõház helyreállítása ügyében írtak. A levél írója a pénzverõház
inspectora,34 Zrotzner Mihály, aki tájékoztatta Thökölyt, hogy a pénzverõ olvasztóházhoz tégelyekre
volt szükség, amit egy hónap alatt Körmöcbányáról szereztek, továbbá három mázsa vasrúd is kellett.35

A fejedelmi pár elsõszülöttjének közelgõ születése a Thököly udvarával utazó Thököly Máriát ked-
veskedõ versírásra ihlette. Az ajándék átadását kísérõ vers utolsó versszakának utolsó sorában kívánja,
hogy „Édes Jézus adjon egy szép fiat is nagyságodnak.”36 Ebbõl a versbõl úgy tûnik, hogy az udvari
hangulatban jobban érvényesült a gyermekvárás izgalma, mint ahogy azt a levelek szövegezése mutat-
ja.

Március 26-án éjszaka 2 és 3 óra közt megszületett Thököly Imre és Zrínyi Ilona fia. A lõcsei bíró és
a tanács a város nevében gratulált a fejedelemnek. Március 28-án örömünnepet tartottak, a templomban
prédikáció hangzott el, a zenészek a Te Deum laudamust játszották a templomtoronyban trombitákkal,
dobokkal és dörögtek az ágyúk.37 Az örömünnep napján, 1683. március 28-án Lõcsérõl írta Thököly,

hogy egy hónap múlva Szerencs táján
mustrálni kívánja a hadakat, és az útba
esõ regéci és tokaji várat is ekkor sze-
retnék vizitálni.38

A kisfiút március 29-én megke-
resztelték, mert a fiatal herceg nagyon
gyengének látszott, és az István nevet
kapta. Március 30-án Thököly fejedel-
mi ünnepélyes ebédet adott, amelyen a
fejedelmi udvar is jelen volt és meg-
hívták a bírót és a tanácsot is. Míg az
étkezés folyt, a fejedelmi katonaság a
piacon az egész díszbe öltözött polgár-
sággal, a kapitányaikkal, valamint a
fiatal legények ágyúszó mellett trom-
bitáltak, doboltak és díszsortüzet ad-
tak.39
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26 Thököly-szabadságharc levéltára. Szepesi Kamara levelei. 1683. március 19. Klobusiczky Ferenc.
27 Thököly-szabadságharc levéltára. Szepesi Kamara levelei. 1683. április 18.
28 MNL OL, G1 1683. március 8. Losonc, Magnatum et nobilium comitatum Pest Pilis.
29 MNL OL, G1 1683. márc. 23. Ungvár.
30 MNL OL, G 12 levelek Thököly Sárossy Sebestyénnek 1683. márc. 15. Lõcsérõl: „Mirûl installion Szallay Pál

uramis elõttünk, includált memorialejaból meg fogja kegyelmed érteni… Szallay urunk resignalja s
relignaltassa Ezen levelünket is Szallay uramnak adja kegyelmed kezibe.”

31 MNL OL, G 2 1683. márc. 18. Lõcse, Thököly Imre levele.
32 MNL OL, G 1 1683. március 18. Kassa servi humilium kamera sceputiem consiliari.
33 Thaly Kálmán: Monumenta Hungariae Historica, Sriptores XXIV. Bp., 1873. 26.
34 Ellenõr, felügyelõ.
35 MNL OL, G 1 1683. március 23. Nagybánya, Zrotzner Mihály Thökölynek.
36 Varga Imre: A kuruc küzdelmek költészete. Akadémiai Kiadó, Bp., 1977. 301.
37 Hain i. m. 460.
38 Thaly i. m. 26.
39 Hain i. m. 460.

A lõcsei Szent Jakab-templom
(Levelezõlap, Zempléni Múzeum, Szerencs)



Az öröm azonban nem tartott sokáig. Április 3-án reggel hét óra után a fiatal herceg meghalt. Az
egész udvar mély gyászban volt, este 8-kor égõ fáklyákkal és harangzúgás közben a nagytemplomba
vitték, az ezüstkoporsót a diákok szõnyegekkel letakart karzatára helyezték, mellette ült Nádasdyné,
Thököly testvére és a fejedelmi kisasszony – Rákóczi Julianna – is más elõkelõ személyekkel, kétoldalt
állt az úri nép, az udvari pap magyar prédikációt mondott, majd a kis halottat a Thurzó nádor-féle krip-
tában helyezték örök nyugalomra.40

A Thurzó-kripta családi kriptának számított, hiszen Thököly István (1581–1651) felesége, Thurzó
Kata révén kerültek rokonságba a Thökölyek a Thurzó családdal.41 Thurzó Katalin és a Thurzó család
az evangélikus egyház nagy pártfogója volt. Thurzó Kata erõs felekezeti elkötelezettséget nyerhetett
neveltetése során, amit azután házasságában is érvényesített. Így az unokák is – közöttük Imre és fia,
István is – evangélikusok lettek.42

A Thököly-levéltárban nem találhatóak kondoleáló levelek, ahogy Thököly leveleiben sincs utalás a
családi események egyikére sem. A gyász motívuma és a kisfiú halála a kuruc kor költészetében kö-
szönt csak vissza. Gyöngyösi István a Thököly Imre és Zrínyi Ilona házasságát megéneklõ költeményét
1683 elsõ felében írta, valószínûleg éppen ebben az idõben. Thököly fiának halála és a közelgõ újabb
táborozás között, mert ezekkel az eseményekkel zárul a költemény utolsó néhány strófája. Gyöngyösi
megírta, hogy a szülés istennõje „Lucina is készen van már eszközivel” és üdvözlõ versekkel várták az
újszülöttet. Gyöngyösi a versében kiemeli, hogy az ünneplésre okot adott a „ritka újság”, ami „minde-
nek füliben kedves hír csengeni”. Gyöngyösi is kiemeli a fiúgyermek születését követõ ágyúdörgéseket,
templomi áldásokat és az udvari táncokat, s minden rend vigadalmát. Gyöngyösi versében megfogal-
mazódott a vigasztalás sora: „Nemzetségtek terjedni mástúl reméljétek, de azzal kedvetek félben ne
szegjétek.” A természetbõl vett példákat hozva írta, hogy az elsõ zsenge hajtást követõen terem virágzó
gyümölcsöt a nemes ág is. A fiúgyermek születése, halála és a vigasztalás tizenkét versszakot ölel fel a
nagy lélegzetû mûben.43

Az udvarban követként tartózkodók nem tesznek említést egyik eseményrõl sem leveleikben.
Klobusiczky Pál 1683. március 31-én Lõcsén járt Thököly udvarában Apafi Mihály parancsolatából.
Három témát is érintettek a megbeszélésen. Az Erdély határában lévõ kuruc hadak kihágásaival kap-
csolatosan Thököly azt válaszolta, hogy Semsey Pál keze alá bízta ezeket a hadakat, a kihágókat nyu-
godtan fogassák meg és vitessék a kõvári vicekapitány, Katona Mihály elé, aki tegyen rajtuk törvényt,
vagy küldessék a munkácsi tömlöcbe a foglyokat. Az erdélyiek panaszát tolmácsolta, hogy magyaror-
szági jószágaikban esett bántódása Macskási Boldizsárnak, Gyulai Ferencnek és Toroczkai Istvánnak,
Thököly késznek mutatkozott az igazság kiszolgáltatásában, amennyiben embereiket küldik hozzá az
ügyben. Az utolsó témapontjuk a Szatmárban raboskodó székelyek szabadulásának kérdése volt, ami-
ben Thököly hajlandó volt munkálkodni és ezzel Apafinak szolgálni, ha cserébe Apafi is kész a jó
egyezségre.44 Szintén igazságszolgáltatást és törvényes döntést vártak Thökölytõl a losonciak négy
rozsnyói ház leégésének kárában, ami gondatlanságból következett be, és Lõcse városába citálták Thö-
köly elé a gondatlan szolgát.45

Kazinczy András a herceg temetését követõ napon, április 4-én érkezett a Thököly-udvarhoz, hogy
felajánlja szolgálatát.46 A fejedelem elé azonban nem jutott el. Gutth Dániel a fejedelem titkára és
Géczy István az udvari kapitány, illetve Géczyt helyettesítve Szepesy Pál tanácsnok fogadta az udvari
szolgálatra készülõ Kazinczyt.47 A belsõ udvarba járatos Géczy és Szepesy is a következõ napokra ha-
logatta, hogy Thököly elé engedjék Kazinczyt, mindig azzal bíztatva, hogy „Holnap reggel ha látom
Urunknak kedvét, bejelentem kegyelmed dolgát.”48 Tehát Thököly, fia halála után napokig nem foga-
dott látogatókat, gyászára való tekintettel a bizalmi emberek nem is engedték az érkezõket ezekben a
napokban a fejedelem elé, Thököly nyilván nem is volt abban a fogadóképes állapotban, ezért minden
elintézendõ dologgal udvari emberei tapintatos várakozással figyelték Thököly kedvét és hangulatát.
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45 MNL OL, G1 1683. március 29. Losonc, Pest Pilis.
46 Herner János: Kazinczy András naplója. In: Lymbus – Mûvelõdéstörténeti Tár II. Szeged, 1990. 168.
47 Uo.
48 Herner János: Kazinczy András naplója. In: Lymbus – Mûvelõdéstörténeti Tár II. Szeged, 1990. 169.



A húsvéti ünnepek körül és az udvar gyászát újabb követek zavarták meg, akik április folyamán ér-
keztek Lõcsére. Eperjesrõl Cserneky Dessõffy István és Fejérpataky Ádám,49 Beregbõl Keviczky Mik-
lós és Szegedy István járt Thököly elõtt.50 A követek érkezése is jelezte, hogy hamarosan ismét táborba
száll Thököly seregével. Thököly az utolsó lõcsei napokban már a sereg mustrájára készülõdött Sze-
rencs irányába.

Thököly udvarában tartózkodott Absolon Dániel Lõcsén. 1683. április 19-én írta Teleki Mihálynak,
hogy egy hét múlva Thököly megindul Lõcsérõl Szerencs felé, ahol május 20-án fogja megmustrálni a
hadakat. Bécsbõl és Lengyelországból pedig olyan híreket kaptak, hogy Pruk városánál mustrálja a csá-
szár a maga hadait. Absolon a saját lovait kérte a levélben, akikért Jabroczky Ádám nevû késmárki ifjú
legényt küldte, s kérte Telekit, hogy Munkácsig kísérõt rendeljen melléjük.51

Valószínûleg Thököly kíséretéhez tartozott az 1683 januárjában Thököly udvarához csatlakozók je-
lentõs része is, familiárisok, nemesifjak és egyéb, az udvar szolgálatát ellátó személyek. Thököly ud-
vartartásának 1683. évi összeírásából az derül ki, hogy a lõcsei tartózkodás ideje alatt kezdõdött fizetési
esztendeje Thököly udvarában a következõ személyeknek: 1683. március 13. Rimay János conventio
egregii agazonum magistri nostri, 1683. március 31. Túry Ádám conventio egregii aulae nostra fami-
liaris, 1683. április 11. Dolinay Gábor constitutio supremo annonae comissario. Ifjak: 1683. április 12.
Gillányi Ferenc conventio egregii cukus annus incipit, 1683. április 12. Bogády Ádám… Sütõ: 1683.
március 25. Zarevuczky Jakab. Kántor: 1683. március 10. Macsonkay Miklós. Agárhordozó: 1683.
március 17. Meskó Gábor. Kocsis: 1683. április 14. Timkovics András; 1683. március 24. Visnyiczey
Demeter és fellajtárának Hlhoy Andrásnak. Címeres posta: 1683. március 23. Balogh György. Zöld
puskások hadnagya: 1683. április 24. Berthóty Ádám.52

Április 30-án Thököly az egész udvartartással nyolc hét lõcsei tartózkodás után elindult Munkács fe-
lé.53 A lõcsei két hónap alatt az udvar ellátását a város állta, a Thököly-féle számadásokban legalábbis
csak májusra szerepelnek ismét adatok. A késmárki két hét tartózkodás rövidsége miatt is feltételezhe-
tõ, hogy a fejedelmi udvar nem tervezte, hogy a herceg késmárki születésû legyen, és mivel Munkácsra
is lõcsei orvost rendeltek, valószínûleg ezen okból is indokolt volt a visszatérés Lõcsére, mindazok
mellett, hogy a gazdag Lõcse városának kellett így a fejedelmi udvar költségeit viselnie a téli fegyver-
szünet egy részideje alatt.

Kardos Tímea

Noblesse oblige
Almásy Dénesné jótékonysági tevékenysége

Almásy Dénesné jótékonysági tevékenységének feltárása, családi szellemi örökségének felvázolása
publikációm célja. Noblesse oblige – A nemesség kötelez francia mondás jól ismert volt nemcsak szá-
mára, hanem a korabeli társadalomban is. A közjótékonyság terén végzett tevékenységével sikerült en-
nek a kötelezettségnek megfelelnie. A nemesi erények közé tartozott az értékközvetítés és -teremtés, a
társadalom szolgálata. Mit tett õ a közjó elõmozdítása érdekében? Tanulmányomban erre a kérdésre is
keresem a választ.

I. Családi örökség
Családi körülményei és gyökerei predesztinálták Almásy Dénesnét a jótékonysági feladatokra.

1869. március 15-én született Károlyi Gabriella néven, gróf Károlyi Tibor, a magyar fõrendiház elnöké-
nek és gróf Degenfeld-Schonburg Emma gyermekeként.1 Édesapja révén az ország egyik leggazdagabb
nemesi családjához, az ezeréves múltat felmutató Károlyi családhoz kötõdött. Édesanyja pedig a
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1913.


