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Vadas András

Lippay György három levele jobbágyainak
 végvárakba szökéséről (1642)1

Az itt kiadásra kerülő levelek szoros kapcsolatot mutatnak: mindhárom az esztergomi 
érsekség uradalmaiból a végvárakba szökő jobbágyokkal foglalkozik. A leveleket Lippay 
György esztergomi érsek küldte Pálff y Istvánnak, s az utóbbi család galgóci levéltárának 
Bécsben őrzött részében (Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, 
Familienarchiv Pálff y) kerültek elhelyezésre.

A feladó, Lippay személyével kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy mindhárom 
levél 1642 júliusában kelt, amikor az esztergomi érseki széket Lósy Imre töltötte be, s 
csak az ő november 8-án bekövetkezett halálát követően, november 19-től igazgatta 
Lippay az érsekséget. Ennek ellenére a leveleket Lippay – aki ekkor még egri püspök-
ként tevékenykedett – mint esztergomi érsek szignálta.2 Szilágyi Sándor, amikor Lippay 
néhány diplomáciai levelét kiadta, szintén rábukkant egy hasonló, esztergomi érsekként 
szignózott misszilisre, amely 1642 júniusában kelt. Ám ezen Lippay – kissé eltérően 
az itt közölt levelektől – még csak megválasztott érsekként (el. [electus] archiepiscopus 
Strigoniensis) szerepel.3 A három alább következő, július 11-e és 22-e között kelt levélen 
is hasonló okokból szerepelhet Lippay már érsekként. A címzett titulusa egyértelmű: a 
tárgyalt ügyekben Pálff y István volt jogosult eljárni mint bányavidéki végvári főkapi-
tány (confi niorum antemontanorum supremo Generali capitaneo).4

A levelek rávilágítanak arra, hogy az egyházi birtokokon is problémákat okozott 
a végvárak közelsége, az oda való beszökés lehetősége. Jelen esetben az esztergomi ér-
sekséghez tartozó több települést is érintett a szökés. Az első két levél a drégelypalánki 
uradalomból elszökött jobbágyokról szól. A levelek egyfelől felsorolják, hogy mely fal-
vakból szöktek jobbágyok végvárakba, másrészt azt is megtudjuk, hogy hová álltak be. 
A Drégelypalánk környéki falvakból (Hugyag, Fülekpüspöki) nem meglepő módon a 
környék két legfontosabb végvárába, (Balassa)Gyarmatra és Szécsénybe szöktek az em-
lítettek. A levelek apropóját az adja, hogy az érsek familiárisa, Ebeczky (Ináncsi) Mi-
hály uradalmi tiszt, értesülve a végvárakban tartózkodó jobbágyok hollétéről, Lippay 

1 Bécsi levéltári kutatásunkat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar „Európai 
Léptékkel a Tudásért, ELTE” Kultúrák közötti párbeszéd alprojekt (TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR) tá-
mogatta. Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni Dr. Martin Pálff ynak, amiért engedélyezte a család 
levéltárában való kutatást.

2 Tusor, 2003.
3 Szilágyi, 1892, 581–582.
4 Pálffy, 1997.
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közbenjárásával igyekszik őket visszaszerezni.5 A harmadik levél esetében nem tudjuk 
meg, hogy mely végvárba szökött be az érsekség jobbágya, csak azt, hogy az illető bi-
zonyos Keszi faluból származott. A település számos, a térségben lévő Keszi falu közül 
Ipolykiskeszivel (Malé Kosihy) azonosítható, mert a 17. századtól csak ezt a falut bírták 
az esztergomi érsekek. 

A közölt szövegekből nyilvánvaló, hogy a jobbágyok elszökése mindennapos esemény 
volt; a végvárak részben szökött jobbágyokból találtak utánpótlást, akik akár egyházi, 
akár világi birtokokról szegődtek el, hogy a „vitézlő rend” részévé váljanak.6 Ez a gyakorlat 
egészen a visszafoglaló háborúkig megmaradt, s hiába az 1681. évi soproni országgyűlés 
vonatkozó végzése,7 hasonló esetek még a Rákóczi-szabadságharc idején is előfordultak. 
Lippay a problémát, legalábbis az érsekséghez tartozó birtokokra nézve, tartósan kívánta 
orvosolni: az első misszilisben arra kéri Pálff yt, hogy a jövőben ne forduljon elő, hogy 
onnan szökött uradalmi jobbágyokat vesz egy végvár állományába. Mind az első két, ösz-
szetartozó, mind pedig a harmadik levél jól példázza, hogy hasonló esetekben a szökött 
jobbágyok feletti bíráskodás kinek a hatásköre. Lippay az első levélben egyértelmű kérés-
sel fordul Pálff yhoz arra vonatkozóan, hogy kegyelemmel legyenek a jobbágyokhoz, azaz 
a kiszabandó büntetést természetszerűleg saját hatáskörének tekinti.8 A harmadik levél 
szintén utal a problémára, hogy bár a szökött jobbágy és a vele szökött asszony sorsa – 
miután utóbbi a hites urát elhagyva menekült a végvárba ezzel a jobbággyal – magától 
értetődően a kivégzés volt, az ítélet végrehajtására csak az esztergomi érsek saját birtokán 
kerülhet sor, így ez az oka, hogy Lippay hóhért kért Pálff ytól.

Források9

1.
Lippay György Pálff y Istvánhoz10

Pozsony, 1642. július 11.
(Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Familienarchiv Pálff y 

Kt. 12. Arm. I. Lad. 5. Fasc. 6. Nr. 4.)

Ajánlom Kigdnek Szolgalatomat.

  5 Az Ebeczkyekről ld. Nagy, 1857–1868, IV. 3–5.
  6 Varga, 1992.; Nyakas, 1985. Ehhez ld. még: Szántó, 1985. passim.
  7 Márkus, 1900, 1681: LXVII. tv.
  8 Ehhez l. Eckhart 1954.
  9 A levelek kiadása során a lehetőségekhez mérten igyekeztünk betűtű átírást követni. A központozást 

értelemszerűen módosítottuk. Erről l. Bak, 2001.
10 Címzés a leveleken: Illustrissimo Domino Comiti Stephano Palfi  ab Erdőd, supremo Comiti Comittatus 

Posoniensis, ac Sacra Caesarea regiaeque Maiestatis Consiliario, ac confi niorum antemontanorum 
supremo Generali capitaneo ac Domino mihi observandissime.
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Az en Dregely Palanky Ioszagomboly Iobbagiok kőzül nemellikk, czak megh gondol-
ván magokat hir nelkűl il szökuen az eő Főlséghe Véghazaiban mentenek. Keglmednek 
it lethébenis emlekeztem vala felőlők, s mostis szeretettel kérnym Keglmedet, hogy az 
Capitany Uraimoknak paranczollia megh, adgiák visza őkőt, sőt igen kidvessen venném 
Kegldmedtől, hogy ha Kgd paranczolatot kűldene Capitany Uraimoknak, annakutan-
na hogy senki az en Joszagomboliak kőzűl be nem vitettenek, s keremis Keglmedet iria 
megh nekik, hogy egyibarantis az miben megh talaltatnak, legienek kigességgel hoz-
zaiok. Keglmedh enis mas dolgokbul igiekezem kidveskednem. Ju isten tarcha megh io 
eghessegben Keglmed. Posonÿ die 11 July Anno 1642

Kedglmednek 
Örömest szolgál

Esztergomi Érsek LGy

[Utóirat] Az palanky Gondviselőm tudgia kik mellek Végházban legienek, de mindaz-
altal in […] barmit megh küldeny Keglmednek

[Melléklet11]

Az Dregelpalanky Joszagbol el szökőtt jobbágyok fel jovesére[?]

Az mely Drégilpalánky joszághoz valo Jobbagyok el szöktenek, az eö felsége végházai-
ban, ugy-mint Szecseniben, harom jobbágy, Hugyag nevű falunkbol, ismert Gyarmat-
ban. Egy ezen hugyagy falunkbol, viszont Fűlekben, egy jobbagy Fűlekpüspökiből. Es 
egÿ Ziliz12

2.
Lippay György Pálff y Istvánhoz

Pozsony, 1642. július 22.
(Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Familienarchiv Pálff y

Kt. 12. Arm. I. Lad. 5. Fasc. 6. Nr. 4. x b.)

Aianlom Keglmednek szolgalatomat

Ez elmult napokbanis irtam vala keglmednek, hogy az en Dregél Palanki Joszágombe-
liek kőzűl ez ideigh nemelliek, megh gondolván magokat az Vég heliekbén szőktenek 
be is ot szolgalatra kőtelezték magokat, az minthogy mostis mind Fűlekban, s mind 
Szechinben vadnak ignehanian kőzűlők. Kérem azért megis kglmedet, oda valo Gond-

11 Külön papíron, ugyanazon kéz írásával.
12 Az utolsó mondat más tollal került lejegyezésre – pótlólagos hozzáírásról lehet szó.
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viselőm Ebeczky Mihaly altal irion Keglmed vice Capitany uraimok[na]k, hogy adgiák 
kezhez őkőt. menyin legienek pedigh, az mely Vegheliben kglmednek, keglmed Ebecz-
ki mihalitol bizoniosabban megh erty. Isten tarcha megh kedvel io egessehben kglmed.
Datum Posonÿ die 22 July Anno 1642
Keglmednek
örömest szolgál

Esztergomi Érsek LGy

3.
Lippay György Pálff y Istvánhoz

Léva, 1642. július 11.
(Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Familienarchiv Pálff y

Kt. 12. Arm. I. Lad. 5. Fasc. 6. Nr. 4. x a.)

Eltemig valo alazatos szolgalathomatt aÿanlom Ngdonak mynth Kegyelmes Uramnak, 
Istentul sok jo eghesseghett, jo Szerencset és hoszu életeth kyvanok Ngodnak nagÿ 
bolddoghul adatnÿ.

Kegÿelmes Uram illÿen dologhbul kelletik Ngodnak yrnom, Esztendeje multh 
el, hogÿ ide az vaczhoz valu Keszÿ neveö falubol egÿ Jobbadgÿ feleseghe legyen oyan 
falubol mas ember feleseghevel el szököth volth, mosth mynd az kettheöt az ghond-
visheleök kezre kerythvyn be hozattak az varban, es thörvynth lattaltak reajok, mynd 
az ketteöth mynth afi le publicus malefactort az theörvyn halalra Sententyazta, kyth 
tuttara advan, feö Capytan Csakÿ Laszlo uram eö Nghaganak az gondviselök, paran-
chollÿa eö Ngha, azon szemylÿeket az thörvyn szerynth exequaltatny, minth hogÿ ith 
közel Ngos uram efi le mester ninchen, instalanak nalam az ghondvishelök, hogÿ feleöle 
yryak Ngodnak, hyzen Nghodath mynth Kegilmes Uramoth, in bochatottam Tiz gÿa-
loghot eretthe Parancsollya Naghodh ky adathny hetfeön veghyzvyn kisedelem nelkul, 
jo eörizet alath visza küldeöm. Elthesse es tarcha Isten Nagodath sokaigh sok jo eghess-
seghben Datum Levan Dye 11 Julÿ Anno 1642

Nagÿsaghodnak alazatos szolghaiul

Lippay György
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