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Gy_lés vagy országgy_lés? – A kuruc állam elsQ 
fejedelmi rendi-országos gy_lése Kassán

Több mint száz éve adta közre Majláth Béla a felsQ-magyarországi ülések jegyzQkönyvét, 
Thököly Imre kialakuló fejedelmi intézményrendszeréhez az egyik legértékesebb forrást. 
A Thököly-féle gy_léssel kapcsolatban azóta is fogalmi keretek és meghatározások ma-
radtak jogi és intézménytörténeti tekintetben megválaszolatlanul, a magyar nyelv_ szak-
irodalom sem adott megnyugtató értelmezést. Nemcsak az adja a kérdés problematikáját, 
hogy a gy_léssel Thököly állama hogyan próbálja reprezentálni magát, milyen államszer-
vezetet kíván létrehozni, hogyan és minek értelmezi önmagát, fejedelem és fejedelemség, 
a 13 vármegye és annak politikai képviselQi. Hanem, hogy mennyiben követi a Thököly 
Imre által összehívott gy_lés a rendi országgy_lések szokásrendjét, mennyiben sikerült 
megvalósítani az újonnan született fejedelemségben az ellenállási mozgalomban több 
évtizedeken át kiérlelt kuruc eszmei-ideológiai-politikai törekvéseket, ezeket mennyire 
sikerül 1683-ban állami és törvényi, intézményi keretek közt megvalósítani, s hogyan 
adott ez az egy hónapos ülésszak legitimációt Thököly hatalmának. Hogyan jelenik meg 
a Thököly-féle fejedelemség legfontosabb törvényhozó és végrehajtó hatalmának minden 
korábbi gy_lésformától elkülönülQ sajátsága. Tanulmányomban törekedni kívánok ezen 
fogalmi problematikák tisztázására, rendszerezésére, összegzésére és a fogalmak kontex-
tusbeli feloldására, vizsgálom a korábbi történetírók által használt fogalmi és jogi kerete-
ket. Ezen okból vizsgálatom látószögébe került a Partium fogalmának és a Thököly által 
összehívott gy_lés elnevezésbeli meghatározása, annak a Thököly-féle állami keretek 
közötti vizsgálata és újraértelmezése. Ezeken túllépve a tanulmányomban vizsgálni kívá-
nom a Thököly Imre által összehívott congregatiót, azon felmerülQ témákat és tartalmán 
keresztül igyekszem értelmezni a Thököly-féle állam legégetQbb problémáit.

A felsQ vármegyék rendjeinek gy_lésérQl Majláth Béla készített kivonatos ismer-
tetQt 1883-ban, mielQtt a karancsberényi Berényi család által letéteményezett családi 
oklevelek közt fasc. 71. nr. 81. szám alatt talált okiratot, forrásközlésben kiadta.1 A for-
rás jelenleg a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának Qrzésében van, P 49 A 
felsQmagyarországi ülések jegyzQkönyve, fasc. 71. nr 81., 21. cs. jelzet alatt. Majláth 
közleményének elsQ részében történelmi események sorába illesztve országgy_lésként 
nevezte meg,2 és megjelölte, hogy a történeti irodalom pontosítására törekszik a forrás 
közreadásával.3 A vármegyék számának meghatározása után,4 Majláth rátért a gy_lésna-
pok kivonatos ismertetésére.5 Majláth célja elsQsorban a forrás bemutatása volt és nem 
annak tényleges elemzése.6 Így sem tematikai rendszerezést, sem értelmezQ magyará-
zatokat nem, vagy nem pontosan adott a forráshoz. A késQbbi szakirodalom Majláthra 
hivatkozva vette át a Majláth-féle ismertetQt, annak tényleges vizsgálata, vagy elemzése 
nélkül.7 A felsQ-magyarországi ülések tematikus, áttekintQbb vizsgálata, Thököly fejede-
lemségének, és így a negyedik országrészen kibontakozó államalakulat,8 megértéséhez 
elengedhetetlenül szükséges.

(A gy_lés, részgy_lés, országgy_lés) Mezey Barna a Felvidéki Fejedelemség államalaku-
latáról írt tanulmányában is úgy fogalmazott, hogy Thököly országos gy_lést hívott ösz-
sze,9 és az „országgy_lés” csakúgy, mint az egész fejedelemség, erdélyi modellt követett.10 
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Majláth, közleményének elsQ részében, országgy_lésrQl tesz említést, azonban a bevezetQ 
tanulmánysor végén, megfogalmazásában kassai részgy_lésre vált.11 Iványi Emma mun-
kájában az országgy_lés szót használta, azzal a megjegyzéssel, hogy a meghívók nem 
használták ezt a kifejezést, helyette a gy_lés különféle rokon értelm_ jelentését alkalmaz-
ták.12 Hasonlóan országgy_lés szófordulatot használ Varga J. János a Válaszúton cím_ 
monográfiájában.13 Hivatkozásában szerepel a nádor, Esterházy Pál levele, amelyben a 
felsQ-magyarországi részeket eltiltotta a megjelenéstQl, azzal az indokkal, hogy Thököly 
jogtalanul gyakorol hatalmat.14 Esterházy Pál, levelében, generális gy_lésnek tekintette a 
kassai gy_lést. A kassai jegyzQkönyvben15 a congregatio kifejezést használták az esemény 
megnevezésére. Vagyis annak gy_lés, összejövetel jellegét hangsúlyozták.16

Az esemény elnevezésének sokszín_sége és a fogalmak vitathatósága a szemszögek 
különbözQségébQl és jogi felfogásából ered. Az Esterházy Pál-féle generális gy_lésnél 
többnek kell tekinteni a kassai gy_lést. Esterházy Pál, mint nádor politikailag szemben 
állt Thököly államával és a jogtalanság okán a korábbi kuruc gy_lésekhez tette hasonla-
tossá a kassai gy_lést, tehát Esterházy szemszögébQl az 1683. januári kassai gy_lés nem 
több, mint Thököly 1681. június 14-i diószegi generális gy_lése, ahol hadi tanácskozást 
folytatott a kuruc tisztekkel. Mivel Kassán a rendek megjelentek és vármegyei ügyekkel 
is foglalkoztak, ezért csak a nádor szemszögébQl tartható a generális gy_lés megnevezés 
használata. Thököly és környezete írásban a gy_lés szófordulatot részesítette elQnyben, a 
még formálódó államalakulat elsQ üléseire. Az, hogy a felsQ-magyarországi kassai gy_-
lést a résztvevQk mégis az új fejedelemség elsQ országgy_lésének tekintették – mintául 
véve az erdélyi és a Királyi Magyarország országgy_léseit is –, az a sessiónapok vitáiból 
és a statusok egyezkedésébQl derül ki. A záró fogadáson a rendek búcsúbeszédükben 
Thökölynek kifejezték reményüket, hogy egész Magyarország, és a hozzá tartozó orszá-
gok és tartományok számára is hirdethet legközelebb gy_lést, és az eddig megszerzett 
területekre boldog országlást kívántak.17 Az uralkodását és kormányzását, így mint ország 
felett értették. A rendek tehát szóban a Felvidéki Fejedelemség területi növekedésében és 
Thököly uralmának teljes országra kiterjedQ bQvülésében bíztak.

Majláth nem véletlenül használta a részgy_lés kifejezést. A felsQ-magyarországi 13 
vármegye autonóm törekvéseitQl,18 nem voltak idegenek az országos gy_lésektQl függet-
lenül összehívott részgy_lések. Az elégületlenek a vármegyei és erdélyi követek és or-
szágos tisztséget betöltQ személyek részvételével 1669-ben Eperjesen is tartottak hasonló 
részgy_lést.19 Így a felsQ-magyarországi vármegyék vonatkozásában valóban a jelenlevQk 
egyfajta részgy_lésen vettek részt. Az eseményre használt meghatározás pontosításához 
elQbb a jelenlevQk körét és a fogalmak sajátságait kell megismerni.

(A résztvevQk köre) Thököly Imre fejedelmi kinevezése után, 1682. december 12-én 
küldte szét a gy_lésre szóló meghívókat Munkácsról.20 A kassai gy_lést I. Lipót király 
(1657–1705) nem tiltotta meg, nem is ellenezte, sQt megbízottját is elküldte Kassára.21 
Ezzel szemben a nádor a megyékhez intézett körleveleiben azonnal törvénytelennek nyil-
vánította azt.22 Nádor és király ellentétes megnyilvánulásának oka az eltérQ politikai célok 
különbözQségébQl eredt. Miközben a nádor a vármegyéket eltiltani igyekezett a gy_lésrQl, 
Lipót annak eredményét várta. Esterházy ragaszkodott a fegyverszüneti értelemben vett, 
csak kvártélyul szolgáló, engedélyezett területi tartózkodáshoz, vagyis nem ismerte el a 
fejedelemség létét.23 Lipót az érvényben lévQ fegyverszüneti tárgyalás pontjainak telje-
sülését várta ThökölytQl, és a kassai gy_léstQl,24 vagyis a Bécs felé készülQdQ törökkel, 
Thököly közvetítésében, a béke hosszabbítását remélte a következQ húsz évre. Lipót a 
küszöbön álló háború elQtt, nem zárkózott el Thököly leghQbb óhaját is meghallani, a fe-
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jedelemsége elismerését, cserébe a békéért.25 Tehát miközben a nádor a gy_lést, mint jogi 
aktust bírálta és tiltotta, a király a gy_lés kimenetelét várta így az ülésezést nem tiltotta.

A gy_lés ügymenetérQl pontosan tájékozott volt a másik oldal, a török fQvezér is 
Csonka bég által, aki a gy_lés ideje alatt Kassán tartózkodott.26 Thököly olyan levelet 
kapott a budai vezírtQl, hogy az egyenetlenkedQ, vonakodó embereket küldje fel Budára, 
majd helyette Q méltóképpen megbünteti.27

Thököly convocatiójára több fQnemes követet küldött,28 a vármegyék átlagosan két-két 
követet küldtek, de négy követtel képviselte magát Abaúj, Sáros és Zemplén vármegye is. 
A követeket 1683. január 9-i levéllel indították Kassa felé.29 Az 1683. január 11-re össze-
hívott gy_lésre felsQ-magyarországi és dunáninneni rendek is érkeztek.30 Néhány küldött 
kettQs vagy akár hármas képviseletet is ellátott, például Gyöngyössy István, a kor költQje, 
Thököly és Zrínyi Ilona házasságának megéneklQje, aki egyszerre jelent meg Gömör vár-
megye követeként és személyében Andrássy Miklóst is képviselte.31

Az 1683. január 11-tQl január 28-ig tartó gy_lés alatt összesen 16 ülés volt. A jegyzQ-
könyvet az egyik Abaúj vármegyei követ, Rosa Mihály nótárius vezette, akinek hono-
ráriumára két-két tallért adott minden vármegye. Az új felsQ-magyarországi fejedelmi 
gy_lésnek nem volt állandó helye – „országháza” 挑, az ülések helyszínét tekintve az elsQ 
ülés alkalmával Dévényi Péter házát javasolták, végül mégsem nála zajlottak az ülések, 
hanem továbbra is az elsQ ülés helyszínén, az Abaúj vármegyei alispán és ítélQmester 
Kálmánczay István otthonában gy_léseztek. Kálmánczay István már másfél évtizede volt 
kapcsolattartó az udvari emberek és a bujdosók között,32 személye a bujdosók és kurucok 
körében ismert volt. 

A három héten át tartó ülésezések között két pihenQnap volt. Az elsQ pihenQnapnak 
számító vasárnapra Thököly számos képviselQt hívott magához vendégségbe. A gy_lésen 
megjelent több fQpap, illetve fQnemes vagy annak képviselQ küldöttje, együttesen 26 fQ, 
a fejedelmi 13 vármegye és a „partiumi” vármegyék33 küldöttsége, továbbá 9 város, köz-
tük szabad királyi városok és bányavárosok is képviseltették magukat.34 A jegyzQkönyv-
ben nem került a vármegyei felsoroláshoz, de a gy_lésen megjelent Zólyom vármegye 
is. Követei valószín_leg késve érkeztek, ugyanis a jegyzQkönyv tanúsága szerint 1683. 
január 19-én a nyolcadik sessiónapon Zólyom vármegye követei35 felkeresték Thökölyt.36

Már az elsQ héten a követek közti nézeteltérésekbQl adódóan többen elmaradoztak az 
ülésekrQl. A negyedik ülésnapon panaszolták, hogy sok követ, bár Kassán tartózkodott, 
mégis, csak szolgájukat küldték a gy_lésbe.37 Bizonyos követekre pedig késés miatt na-
gyon sokat kellett várni, s a jelenléti morál javítására statútumot akartak a követek állí-
tani.38

Ha különösen fontos ügy tárgyalására került sor, a hiányzó jelentQs személyeket be-
hívatták a gy_lésre.39 Ilyen volt a Portára küldendQ követ, Szirmay István esete� amikor 
nem volt jelen, érte küldtek, hogy személyesen megkérdezzék, vállalja-e a követséget 
vagy sem.

A sessiókat általában reggel hét órára rendelték és kora délután értek véget. Az ülések 
nyelve a jegyzQkönyv alapján nem állapítható meg pontosan, bár úgy t_nik elsQsorban la-
tin vagy magyar volt. Thököly utasításai, pontjai, javaslatai azonban mind, kivétel nélkül, 
latin nyelven kerültek a gy_lés elé, majd rögzítésre a jegyzQkönyvbe.40

(A Partium fogalmának változása a kassai gy_lésen) Az ErdélybQl érkezett nemesek jól 
érzékelhetQen az erdélyi országgy_lések mintáját vették alapul a felsQ-magyarországi fe-
jedelmi gy_lés megalakulásakor. Erre utal a Partium kifejezés, amely az 1570-es speyeri 
egyezmény óta a Partium Regni Hungariae kifejezésbQl származik, Magyarország része-
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ire utalt, azon tiszántúli területeket értve alatta, amelyek Erdélyhez tartoztak.41 Ezt a meg-
határozást kifejezetten az Erdély nyugati határán húzódó vármegyék területi változásai-
nak sajátságaira értették, amely közigazgatási, adózási, katonai, vagy tényleges birtoklás 
szempontjából az évtizedek során folyamatosan változó területiséget mutatott. A Partium 
szó tehát ezen esetben „nem rögzült területeket” jelentett, amelyek az országrész nyugati 
határán húzódtak. Ugyanez a fogalmi párhuzam figyelhetQ meg a FelsQ-magyarországi 
Fejedelemség esetében is. Az athnamé értelmében Thököly Közép-Magyarország és a 
hozzá tartozó részek uralkodója,42 de a vármegyéket nem sorolták fel, így Thököly feje-
delemségének határai nem lettek kijelölve, ezzel lehetQvé vált a nyugati irányú terjeszke-
dés.43 A gy_lésen résztvevQk számára egyértelm_ volt, hogy a felsQ-magyarországi tizen-
három vármegye feletti fejedelemséget nyerte el Thököly, melyek a következQk: Szatmár, 
Ugocsa, Szabolcs, Bereg, Ung, Zemplén, Abaúj, Torna, Sáros, Borsod, Szepes, Gömör, 
Heves-(KülsQ-Szolnok). E tizenhárom vármegye mellett a jegyzQkönyv felsorolása sze-
rint öt „partiumi” vármegye (Comitatus Partium Inferior) is részt vett a gy_lésen, melyek 
alsó-magyarországi vármegyék néven a következQk: Nógrád, Árva, Liptó, Hont és az 
egyesült Pest-Pilis-Solt.44 (A késve érkezQ – de a felsorolásba már nem iktatott – Zólyom 
vármegyével hatra egészült a képviselt „partiumi” vármegyék száma.) Ezen „Partium” 
Thököly fejedelemségének nyugati peremén húzódó alsó-magyarországi vármegyék – a 
Garamig –, melyek nem tartoztak jogilag a fejedelemség tizenhárom vármegyéje közé, de 
a birtokába jutottak, területük „nem rögzülten”, hanem katonai, hadi tekintetben uralma 
alá kerültek. Ezért ezeket a fejedelemség nyugati határán húzódó vármegyéket az erdé-
lyi analógiát követve, partiumi vármegyékként jelölték meg, és a jegyzQkönyvbe is így 
vezették be. Thököly fejedelemségének partiumi vármegyéi területileg nem esnek egybe 
az Erdélyi Fejedelemség Partiumával. Az Erdélyhez területileg nem rögzült Szatmár 
vármegye, Thököly fejedelemségének területi részét képezte. Tehát a Partium fogalmat 
kifejezetten, következetesen, a nyugati határ menti, területileg nem rögzült vármegyékre 
értelmezték a 17. században a Partium szót használó kassai gy_lési képviselQk, jog- és 
törvényalkotók.

(Precedencia a kassai gy_lésen) A gy_lésen részt vett személyek jól ismerték a külön-
bözQ gy_léstípusok fajtáit. A bujdosók vezetQi az erdélyi országgy_lések eljárásrendjét 
is ismerték, bizonyos mértékben az erdélyi országgy_lések párhuzamára igyekeztek a 
Thököly-féle fejedelemség intézményi rendszerét igazítani. Maga a fiatal Thököly is 
élete során csak az erdélyi fejedelem országgy_lésein vett részt, és a különbözQ kuruc 
gy_léseken. A fiatal katonai-hatalmi vezetQk tehát Erdélyben és a kuruc intézményrend-
szerben45 nevelkedtek politikailag. Ezek mellett az idQsebb bujdosó generáció életében és 
a felsQ-magyarországi vármegyék nemeseinek önálló politikájában jellegzetes elem volt 
a bécsi udvar által összehívott részgy_lések eljárásrendje. Így üléseztek 1669 májusában 
Eperjesen és 1670 márciusában Besztercebányán. A részgy_lések rendszeresek voltak a 
felvidéki nemesek körében, tehát a saját felvidéki eljárásmódjukban is jártasak voltak. S 
vármegyei, városi, világi és egyházi meghívottakként az egyetemes – pozsonyi, soproni – 
gy_lések szokásrendjét is jól ismerték. Amikor 1683-ban asztalhoz ültek a meghívottak, 
akkor erdélyi országgy_lési, egyetemes és felvidéki részgy_lési eljárásrendet is ismerQ, 
gy_lések tekintetében sokat megélt, azokban jártas emberek ülték körül Kálmánczay ma-
gánszállásán a tárgyalóasztalt. Nem lehetett figyelmen kívül hagyni, hogy a kuruc moz-
galom egy évtizedes küzdelmei kezdtek állami kereteket ölteni éppen a kassai gy_lésen, 
márpedig a mozgalom ideológiai alapja a rendiség volt, a régi törvények – és ezzel a régi 
szokásjog megQrzése, ezért erQs hangsúllyal jelenhetett meg a gy_lés rendi jellege.
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Majláth a „kanapépör” kifejezést használta a kassai gy_lésen felmerülQ precedencia-
vita jelenségére, és láthatóan nem érzékelte ennek a jelenlévQ vármegyei követek számára 
meghatározó kérdés felett kibontakozó versengésnek a fontosságát.46 Az elsQbbség felál-
lítása, vagyis a precedencia kérdése a sessio kezdetekor robbantott ki vitát az elsQ felsQ-
magyarországi gy_lésen. Az újonnan debütáló országgy_lés ülésrendjének kialakításában 
megfigyelhetQ a szokásrendre, az ususra való hivatkozás.47 Ebben az esetben mutatkozik 
meg legerQsebben, hogy a kassai gy_lés a király által összehívott országgy_lések eljárás-
rendjét és tárgyalási módját is igyekezett követni.48

Az elsQség megvitatása rögtön tág teret adott a politikai rivalizálásra. 1683-ban Ung 
és Sáros elsQbbsége körül zajlott a vita. Thököly fejedelemségének elsQ ülésén Ung vár-
megye megkérdQjelezte Sáros vármegye elsQségét, ugyanis a két Ung megyei követ a 
Zemplén megyei követeket fogta közre a helyfoglaláskor. Ezzel Sáros vármegye helyét 
elfoglalva az ülésrendben elsQbbséget követeltek maguknak, a gyakorlatban bevett régi 
ülésrend szerint. Az Ung megyeiek hivatkozási alapja a következQ volt: „soproni mód 
szerint” Ung vármegye helye elébb való, mint Sáros vármegyéé, mert az egyetemes gy_-
léseken Ung vármegye elQbb szokott ülni, mint Sáros vármegye.49

Ung vármegye követei az 1681-es soproni országgy_lés mintájára, egyetemes or-
szággy_lés szerint kívánták maguknak az elsQbbséget, vagyis a királyi országgy_lések 
sorrendjét akarták a fejedelmi országgy_lésen is érvényesíteni. A precedencia-vita követ-
keztében az érintett vármegyék követei távoztak az aznapi ülésrQl. A rendek maradtak az 
eredeti elosztás alapján Sáros vármegye elsQségét illetQen, így Kapy Gábor és Szirmay 
István foglalták el helyüket a fQasztalnál Abaúj és Zemplén vármegye követei elQtt.

A gy_lésházi sorrend mellett az elsQség és sorrendiség kijelölésének másik módja a 
fejedelmi házban történt mosdatás. Thököly 1683. január 17-én, udvarában e módon is 
kifejezte a vármegyék közt a precedencia sorrendjét.50 A kor szokásrendje szerint az is 
rangsort jelentett, hogy a háziúr után milyen sorrendben szolgáltatják fel a vendégeknek 
a kézmosást.51 A fQurak – gróf Homonnay Zsigmond, Sebestyén András, Jalkóczy János, 
PetrQczy István, gróf Csáky István – után elsQként Sáros vármegye követeit mosdatták, 
akiket Abaúj, Zemplén, Ung és Szepes vármegye követeinek kézmosása követett.52

Tehát a „soproni mód” helyett Thököly fejedelemségében az elsQ helyet Sáros várme-
gye foglalta el a riválisok közt. Ezen ülésrendbQl kiolvasható a vármegyéknek a felsQ-
magyarországi fejedelemség társadalmában elfoglalt helye. Ez az ülésrend egyértelm_en 
kifejezi az új államrendszerben a Rákóczi-Thököly-házhoz, azok birtoktesteihez, az 
evangélikus valláshoz és a kuruc mozgalmakhoz való kötQdést. A sorrendiség ebben a vi-
szonylatban megfigyelhetQ helyüket is tükrözi, ezért kapta az Eperjes városát is magában 
foglaló Sáros vármegye az elsQbbséget, mint a kuruc mozgalom és Thököly küzdelmének 
vezetQ támogatója.53

A leírtak alapján a Thököly Imre által összehívott gy_lésre az elQbbiekben megjelenQ 
fogalmak mindegyike bizonyos kritériumi szempontok mellett önállóan ugyan nem, de 
egységesen megállják a helyüket. Nevezhetjük országgy_lésnek olyan okokból ereden-
dQen, hogy a legfQbb végrehajtó hatalom, a fejedelem hívta össze saját államán belül a 
rendeket, mivel képviseltették magukat egyházi és világi rendek és városok, vármegyék 
egyaránt, ebbQl kifolyólag kimeríti magának a rendi gy_lésnek a meghatározását. Az álta-
lam felvázolt Partium fogalma erQsíti a Mezey Barna által felvetett fogalmat, az országos 
gy_lést, hiszen az észak-magyarországi vármegyék jelentQs többsége képviseltette magát 
az új államalakulat elsQ gy_lésén. Az Alsó-Magyarországhoz tartozó megyék Thököly 
fejedelemségének partiumi részérQl képviseltették magukat a fejedelem által összehívott 
gy_lésen. A történetírás által megjelenQ országgy_lés kifejezés az ország négy részre 
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szakadásának terminológiai használatával erQsödött meg. A négy részre szakadás termi-
nológiáját használó korábban említett szerzQk, az ország negyedik részével a Felvidéki 
Fejedelemség létét, így különállóságát hangsúlyozták, gy_lései így országgy_lésekként 
lettek értelmezhetQek. Azonban nem hagyható figyelmen kívül a kuruc ideológiát erQsítQ 
tény, hogy rendi gy_lésre törekedtek, és az sem, hogy saját állama területének rendjeit, fe-
jedelem által összehívott országos gy_lést tartottak. Mindezen okokból következik, hogy 
Thököly Imre fejedelemségének gy_lését nevezhetjük úgynevezett fejedelmi rendi-orszá-
gos gy_lésnek, amely meghatározás mindegyik fogalmi kritériumnak eleget tesz, amely a 
négy részre szakadt Magyarország kontextusában értelmezQdik.

(Kontaktus a fejedelem és a gy_lés között) A fejedelmi udvar a rendi-országos gy_lés 
teljes ideje alatt Kassán tartózkodott. EbbQl is adódott a gyakori, napi szint_ kontaktus 
Thököly és a gy_lés között.

Az elsQ ülés alkalmával elsQként megválasztották a gy_lés elnökének: Sebestyén 
András püspököt, szepesi prépostot.54 Az Q feladata lett a fejedelem elé küldendQ követek 
kinevezése és megbízása. Sebestyén András már az 1680. évi fegyverszüneti tárgyalá-
sok idején igen jó kapcsolatban volt Thökölyvel. Együttm_ködésük eredményes volt, s 
Angyal Dávid úgy fogalmazott, hogy az erdélyi püspököt Thököly egészen megnyerte 
magának.55 Az ülésekrQl napi rendszerességgel, de esetenként napjában többszöri követ-
küldéshez átlagosan 6–8 fQs küldöttséget küldtek Thököly udvarához. A fejedelem a nagy 
létszámú látogatókat elunva, 1683. január 22-én, az ülések 11. napján a gy_lés tudtára 
adta, hogy ha lehet, csökkentsék a követek számát, a Portára is egyetlen követ küldését 
válasszák meg, amellyel a kiadásaikat is jelentQsen csökkenthetnék.56 Thököly leszögezte, 
hogy ha mégis több követet akarnak küldeni, akkor ügyeljenek, hogy mind a három val-
lásból legyen egy-egy képviselQ a küldöttek közt.57

A fejedelem elé küldött követek közt, szinte mindig tagja volt a delegációnak Illyefalvy 
István tiszteletes, s mellette Liptó, Bereg, Sáros, Ung, Szatmár, Nógrád, Zemplén, Abaúj 
vármegyék, Eperjes vagy Kassa város követe, illetve a fQrangúak személyükben, vagy 
képviselQik által.

Thököly állandó követei, akik elQterjesztéseit (propositióit), véleményét, javaslatát és 
állásfoglalását tolmácsolták és terjesztették a gy_lés elé, mindig ugyanaz a négy fQ volt: 
Szepesy Pál, Szalay Pál, Ubrizy Pál és Radics András.58 Mind a négyen a rendi szervez-
kedés régi tagjai, a bujdosó-kuruc mozgalom aktív politikusai, akik az eszmei-politikai 
ideológiának is hivatott képviselQi, Thököly bizalmasai és tanácsosai is egyben.

Néhány követ az ülések felénél ellenvetést, contrariumot állított, hogy az ülésen, „in 
sessione”, nem szólhattak, mert a többség elnyomta Qket, s ezért a követség nem az Q tet-
szésük szerint lett. Ilyen volt például Szabolcs vármegye esete. Thököly rászólt az ülésre, 
hogy a továbbiakban ilyen ne forduljon elQ, csak olyan követeket küldjenek, akikrQl az 
egész statusok megegyeztek.

(A fejedelmi vendéglátás és audientiák) 1683. január 17-én a gy_lés elsQ vasárnapjá-
ra Thököly vendégségbe hívott néhány képviselQt. A fQrangúak közül jelen volt gróf 
Homonnay Zsigmond, Sebestyén András, Jalkóczy János, ifjabb gróf Csáky István és öt 
vármegye követei, a kézmosásból látható rangsor szerint: Sáros, Abaúj, Zemplén, Ung és 
Szepes. A vármegyei követek után az udvarban tartózkodó és nevelkedQ nemes ifjakra 
került a mosdatás szertartása: Nyáry Ferencre, PethQ Lászlóra és az Andrássy ifjúra.59

Az étkezésnél jelen volt Thököly rokonságából húga, gróf Nádasdy Istvánné Thököly 
Mária, unokatestvére, PetrQczy István kuruc kapitány és titkos tanácsos, s az asztaltár-
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saságnál a hölgyek körét bQvítette gróf ErdQdy Györgyné Rákóczi Erzsébet (II. Rákóczi 
Ferenc nagynénje),60 és Csáky Istvánné.61

A gy_lés nyitásaként és zárásaként Thököly audientiát, fogadást adott a státusok válo-
gatott küldöttségének.62 Az audientia szervezése és egyeztetése Thököly hoppmesterének 
feladata volt. A hoppmester63 személyét a Thököly-küldöttségben is megjelenQ Ubrizy 
Pál is betölthette ebben az idQben.64 A státusok szószólója általában egyházi személy volt, 
Illyefalvy István helyettesítette Sebestyén Andrást, a búcsú audientián, mivel Sebestyén 
András betegség miatt nem tudott részt venni a fogadáson.65

(A gy_lés témái) A gy_lés tematikailag négy különbözQ egységgel foglalkozott az ülés-
napokon. Az igazságszolgáltatás keretében kerültek a gy_lés elé a magánügyek, köztük 
olyan, ami az 1681-es soproni gy_lésen is szerepelt, de nem került megoldásra, és a 
kassai gy_léstQl várták jogorvoslatát.66 Hasonlóan évekre visszanyúló jogorvoslatot várt 
Kapy Gábor, aki a Rákóczi-ház nevében szólalt fel a Sáros várához tartozó dézsmákkal 
kapcsolatban.67 A vármegyék bírósági joghatóságának érdekérvényesítése is napirendre 
került a gy_lésen, azonban a vármegye nem érte el akaratát. A gyöngyösiek azt kérték 
a fejedelemtQl, hogy a vármegyében vétkezQ katonákat engedje a vármegyék tiszteinek 
megbüntetni. Thököly ellenben maga akart katonái felett bíráskodni.68 Kivette a kuruc 
hadakat a vármegyék és a kamara illetékessége alól, és kizárólag a maga fQparancsnoki 
hatalmának vetette alá.69

A gy_lés másik nagy feladata volt a katonai és gazdasági ügyek rendezése. Ezen belül 
a kvártélyosztás, a hadak elosztása és a várépítés terheiben kellett a vármegyéknek meg-
egyezni.

Thököly a státusokra bízta a kvártély elosztását. Katonai tekintetben neheztelt a ren-
dekre azon elvárásuk miatt, miszerint elvárták, hogy „szakítsa ki a nemességet a zászlók 
alól és szállítsa Qket haza”. Thököly elgondolása szerint a kvártélyosztást a vármegyék 
egy-egy követe és Thököly egy-egy embere együtt osszák szét, olyan megfontolással, 
hogy a vitézlQ rendre gondjuk legyen� ne pusztítsák a szegénységet és ne járjanak egymás 
kvártélyába.70

A propositio hatodik pontján, vagyis a katonák téli elszállásolásán azonban az utolsó 
napokig sem tudtak megegyezni.71 A vonakodásnak végül Thököly maga vetett véget. 
Egyrészt, mert elunta a státusok vitáját a kvártélyosztás felett, másrészt mivel egyértel-
m_vé vált, hogy a gy_lés képtelen elvégezni a téli elszállásolás felosztását. Ezért az ügyet 
a gy_lés utolsó napjaiban kivette a statusok kezébQl, és Q maga saját embereivel együtt 
orvosolta a problémát, s végezte el a hadak téli szállásra osztását.72

Thököly a várak építését a tábor által akarta elintézni.73 Elrendelte, hogy a végeket sa-
ját földesuruk építse meg és gondoskodjanak a végbeliek tartásáról, kivételt csak Fülek 
és Ónod képezett. Ez utóbbi két vár túl nagy és fontos volt ahhoz, hogy azt bármelyik 
földesúr tarthatta volna, egyébként is mint királyi végvárakat, Thököly csapatai foglalták 
el. Ezek „oda rendelt helyek” voltak, amelyeket az adott vármegyéknek, illetve települé-
seiknek kellett építeni.74

Az „oda rendelt helyek” kifejezést pontosítja az a tény, hogy az új államon belül 
sem voltak rögzítve a vármegyehatárok, miként a fejedelemség határa sem. Ezt példáz-
ta Gömör vármegye esete, amikor a limitált hadak számát 50 gyaloggal megnövelték. 
A megnövekedett gyalogság eltartása végett a megye azt kérte a fejedelemtQl, hogy ne 
vegye ki a vármegyébQl Rozsnyó városát.75 A vármegyehatár meghatározása tehát a feje-
delem hatáskörébe tartozott, aki eldönthette, hogy az adott település hová adózzon, hová 
szolgáljon.
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Thököly 1683 januárjában összesen 17 202 fQt tartott fegyverben. A hadelosztást és a 
felettük rendelkezést Thököly kiadta a statusoknak� egymás között osszák el a hadakat 
téli szállásra.76 A nagy terhet jelentQ hadak elosztásán több vármegye is elégedetlenségét 
fejezte ki Thököly felé.77

A vármegyéket terhelte Thököly közvetlen udvari és magánhadseregének ellátása is. A 
gy_lés zárásaként Géczy István udvari kapitánnyal egyeztek meg Sáros, Szepes és Abaúj 
vármegye követei a Thökölyvel levQ udvari hadak elosztásáról. Az 1425 fQs udvari had 
Sáros, Szepes és Abaúj vármegyékben lett elosztva a fejedelem itt tartózkodása alatt, ezért 
ezeknek a vármegyéknek a gy_lés könnyebbséget kellett adjon a had elosztásakor. Vagyis 
lovas helyett több gyalogot kellett számolniuk azon vármegyékre.78

A vallási kérdés katonai ügyeknél is nagyobb vitákat váltott ki a rendek közt. A gy_-
lésen nemcsak protestánsok vettek részt, hanem jelen volt a váradi püspök, a jászói apát, 
valamint az egri püspök, a szepesi káptalan és a leleszi konvent képviselQi is. A vallással 
a gy_lés 1683. január 18-i ülése foglalkozott, s több egyházi személy is ezen a napon 
környékezte meg a gy_lésházat, azok is, akik nem voltak hivatalosak a gy_lésekre.79 Az 
evangélikus Thököly és a mozgalmat fQként támogató, erQsen evangélikus Eperjes – és 
Sáros vármegye – az evangélikusok lelki szabadságának visszaadására törekedett. Ez 
volt a Thököly-mozgalom vallási programja is, tehát joggal igényelték és várták ezt el a 
protestáns fejedelemtQl. Thököly propositiójának hetedik pontja kimondta a protestánsok 
templomainak visszaadását, és a három valláson való statusoknak a szabad templomépí-
tést. Ezen az evangélikus status felháborodott, majd a küldöttek nagy kiáltozásokra fakad-
tak, és éles vita alakult ki.80 A gy_lésen a katolikus renden lévQk sértve érezték magukat 
és elégtételt követeltek. A protestánsok a szabad vallásgyakorlatról kívántak érvényes 
határozatot. Több hangoskodás és kiáltozás után Sebestyén András elnök csillapította le 
a kedélyeket azzal a megjegyzésével, hogy Thökölynek a szomszéd keresztény országok-
ban nem jó a híre, mivel a jezsuiták és más rossznyelv_ emberek azt terjesztik, hogy a 
fejedelem a katolikusokat teljesen ki akarja irtani, ezért Thököly mind a három religiónak 
tegyen igazságot.81

Thököly mindvégig fejedelmi uralkodása alatt is ügyelt arra, hogy a vallási diszkrimi-
nációnak még a látszatát is kerülje.82

A gy_lés legfontosabb kérdése azonban mégiscsak a török békeközvetítés és az 
athnamé volt. A kassai gy_lésen a negyedik ülésnapon került napirendre az athnamé kér-
dése. A rendek ezen okmány újbóli megtekintését követelték, amely igen feszült viszonyt 
okozott Thököly és a statusok között. A híresztelések szerint az athnamében 80 ezer tallér 
adóról van szó, s nem 40 ezerrQl – ezért gondolták sokan, hogy Thököly nem akarja meg-
mutatni.83 Ez a bizalmatlanság és aggodalom vonta el valójában a gy_lés és fejedelem-
ség szempontjából lényegesebb feladattól a portai követküldésrQl a rendek figyelmét. A 
gy_lés lényegi kérdése és tényleges összehívásának egyik oka a fegyverszüneti okiratban 
is rögzített békeközvetítés volt. Thököly közvetítését mindkét császár elfogadta. Tehát 
Thököly gy_lésérQl küldendQ követnek két megbízásban kellett eljárnia a Portán: a feje-
delmi kinevezés feletti köszönetnyilvánítás és a béke közvetítésére tett kísérlet.

A gy_lésrQl két követ küldését rendelték el kezdetben, amit Thököly javaslatára egy 
fQre csökkentettek. Követnek választották Szirmay Istvánt, aki több okkal is menteget-
te magát a követség alól. Költségét kétezer tallérban határozták meg,84 amely összeget 
Thököly csúfságnak nevezett. A fQrendek, akik Thököly elQtt megfordultak, azt állították, 
hogy Thököly húszezer aranyat említett, amelynek a felét hajlandóak voltak megadni, 
de a másik felérQl úgy gondolták, hogy a fejedelemnek magának kell kiállítania, illetve 
kölcsönöznie a saját vagyonából. A rendek azzal mentegetQztek, hogy azért ajánlottak fel 
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olyan keveset, mert nem ismerik a Portai állapotokat.85 A Portára küldendQ levelekben 
Thököly korrigálta a megfogalmazást, a stílust a „pogány természetihez alkalmaztatván, 
mind pedig az intitulatiókban86 változtatást tevén”.87

(Összegzés) Thököly úgy nyitotta meg gy_lését Kassán, hogy ahhoz több elvárás és re-
mény is kapcsolódott, s nem véletlenül volt jelen a török és a német császár képviselQje 
is. I. Lipót a béke reményében kész volt engedményeket tenni Thökölyvel szemben te-
rületének elismerésében. Thököly tisztában volt azzal, hogy a kassai gy_lés választóvo-
nalat fog jelenteni fejedelemségének és Magyarországnak a sorsában is. Nem véletlen, 
hogy Thököly rendi-országos gy_lése már a harmadik ülésnapon, tulajdonképpen az 
érdemi tárgyalások elsQ napján a béke ügyére tért rá. S nem ok nélkül vált Thököly ide-
gessé, mikor a gy_lés bagatell összegekkel akarta a Portára küldeni a gy_lés követségét, 
amelynek feladata a fejedelmi kinevezés köszönete és a béke közvetítése volt. A rendek 
láthatóan nem érzékelték a gy_lés volumenét, a béke közvetítésének királyi elvárását, 
amely Thököly fejedelemségének egy esetleges királyi elismerésével is kecsegtetett. Csak 
Thököly felháborodása és indulata jelzi a rendeknek, hogy a békét nem lehet kétezer ara-
nyon megvásárolni a töröktQl, de még közvetítQi pénznek is kevés.

A kassai gy_lés Thököly hatalmának igazolását szolgálta, vagyis azt, hogy a rendek 
engedelmeskednek Thökölynek, s elfogadják hatalmát, parancsait. A legitimitást azonban 
az Oszmán Birodalomtól kapta meg az athnamé által.88 Nem véletlen, hogy a kassai gy_-
lést mindkét fél nagy figyelemmel kísérte: egyfelQl Lipót király embere, Johann Georg 
Hoffmann,89 másfelQl a budai pasának közvetítQ nógrádi Csonka bég. A katonákhoz szo-
kott Thököly pedig erQs paranccsal vagy végsQ megoldásként a budai vezér által ígért 
török kényszerítés fenyegetésével gyakorolt nyomást a rendekre. Thököly kuruc állama 
iránti érdeklQdést, illetve bizonyos mértékig az attól való félelmet bizonyítja, hogy az 
adott idQben Kassán tartózkodott a két nagyhatalom kirendelt képviselQje. A kuruc állam 
létét igazoló eszme a Habsburg-ellenes mozgalmakban gyökeredzik. A kassai gy_lésen 
az 1670 óta megjelenQ és azóta az államiságig kikristályosodó bujdosó eszme megteste-
sülését és szellemi átlényegülését várták Thököly államában. A kuruc állam eszmei létjo-
gosultságát a bujdosó értékek és normák adták. A politikai és szellemi hagyaték a kuruc 
program esetében a rendi-nemesi szabadságjogok érvényesítését jelentette a Habsburg-
politikával szemben. Thököly ezt teljesítette a gy_lés összehívásával, és ez által félre-
ismerhetetlen jelét adta annak a szándékának, hogy a rendekkel való együttm_ködésre 
kívánja alapozni fejedelmi hatalmát.90
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