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Károlyi Bálint

Lippay György érsek ismeretlen levele Zichy Istvánhoz

Két évvel ezelőtt, 2015-ben jelent meg Tusor Péternek, a Lendület Egyháztörténeti Ku-
tatócsoport vezetőjének könyve, amelyben Lippay György (1600–1666) majd félezer 
levelét gyűjtötte össze és adta közre.1 A munkának egy kisebb, kéziratos változata ko-
rábban is elérhető volt az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, amit az évek során sike-
rült újabb és újabb levelekkel kiegészítenie a szerzőnek.2 A gazdag forrásközlés azon-
ban, ahogy arra a szerző is felhívta a figyelmet, nem lehet teljes. A munkát még abban 
az évben Szabó András Péter történész Forgách Zsigmond (1607?–1645) és Lippay 
György levelezésével egészítette ki.3

Lippay György személyében a 17. századi Magyar Királyság egyik legjelentősebb 
politikusát tisztelhetjük. Kassai illetőségű nemesi család sarja volt, apja, Lippay János 
(?–1616) egészen a királyi személynökségig jutott. A fiatal Lippay György iskoláit Bécs-
ben, Grazban, és Rómában végezte. Egyházi karrierje folyamatosan ívelt felfelé, legfon-
tosabb állomásai a veszprémi (1633–1637), majd egri püspökség (1637–1642), és vé-
gül az esztergomi érsekség (1642–1666) voltak. Befolyása a magyar politikai életre 
folyamatosan épült ki, igazán jelentőssé 1653 után vált, amikor Pálffy Pál (1592–1653) 
nádor halála után 1655-ig az ország helytartója volt. Jelentős szerepet kapott Wesselé-
nyi Ferenc (1605–1667) nádorrá választásában és Pázmány Péter (1570–1637) példá-
jából kiindulva igyekezett jó kapcsolatot ápolni az erdélyi fejedelmekkel is.4

A  Zichyek a 17. századi magyar főnemesség homo novus családai közé tartoztak. 
A  család felemelkedésének kezdete még Zichy Pálhoz (1580?–1638) köthető, aki a 
győri végvidék területén teljesített szolgálatot. Veszprémi kapitányként (1609–1620, 
1623–1626) harcolt Bethlen Gábor (1580–1629) ellen, majd 1626-tól a győri végvi-
dék magyar vicegenerálisa lett. 1638-tól István fia is a győri végvidéken teljesített szol-
gálatot. Előbb a győri lovasság kapitánya, majd 1642-től tatai végvár kapitánya lett. 
Katonai pályája csúcsaként 1646-tól a győri végvidék vicegenerálisaként tevékenyke-
dett.5 1655-től III. Ferdinánd báróvá emelte, majd pedig a Magyar Kamara elnökévé 
nevezte ki.6 Ebben a pozíciójában 1672-es távozásáig maradt. A Wesselényi-féle rendi 

1  Tusor, 2015.
2  Tusor, 2015, XXI., illetve Tusor, 1994. 
3  Szabó, 2015, 247–248.
4  Lippay György életéről és munkásságáról a teljesség igénye nélkül: Tusor, 2001, Tusor, 2002, Tusor, 

2008, Vadas, 2012, Schramek, 2011, Hardi, 2001.
5  Pálffy, 1997, 278.
6  Zichy, 1943, 742., Fallenbüchl, 1988, 110., Fallenbüchl, 2002, 368.
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összeesküvés Zichy István karrierjét is derékba törte, annak ellenére, hogy aktívan részt 
vett a szervezkedés felszámolásában.7 Ennek eredményeként az 1670-es években némi-
leg visszavonultabb életet élt. Az 1670-es évek végén azonban ismét az országos politika 
színpadán találjuk. Lipót király 1679-ben gróffá emelte, amit később utódaira is kiter-
jesztett. 1690-től haláláig az ország harmadik/negyedik főbírájaként mint tárnokmes-
ter (magister tavernicorum) tevékenykedett.8

A közölt levél írójának, Lippay Györgynek és címzettjének, Zichy Istvánnak a kap-
csolata eddig nem volt túlságosan köztudott. Jelenlegi ismereteink szerint levelezésük 
első lenyomata 1642-ből származik.9 A fennmaradt levelek alapján úgy tűnik, hogy a 
kapcsolat intenzívebbé csak az 1650-es évek közepétől vált, amikor Zichy István a Ma-
gyar Kamara közelébe került. A  kutatás jelen állása szerint a kamaraelnök Lippay 
Györgyhöz írott 19 levelét ismerjük, amelyek egytől egyig a Prímási Levéltárban talál-
hatók.10 Ezzel szemben a most ismertetett misszilis igen kevésnek számít – Zichy István 
válaszlevelét sem ismerjük –, azonban annál érdekesebb adalékokkal gazdagíthatja a 
kutatásokat. 

A  tanulmány tárgyát képező levél a sorsdöntő 1660-as esztendőben keletkezett. 
A törökök már két éve dúlták az Erdélyi Fejedelemséget, ahová II. Rákóczi György is 
visszatért, hogy harcba szálljon trónjáért, ezzel végső romlást hozva a fejedelemségre.11

A közölt levél alapvetően három részre osztható. Az első szakasz tulajdonképpen 
köszönetnyilvánítás, egy korábbi levélre reagált az érsek. Ebből következtethetünk arra, 
hogy kettejük között nemcsak ideiglenes levelezés, hanem igen komoly összeköttetés 
lehetett. Ugyanakkor, az 1660-as évekre Zichy István helye is egyre biztosabbnak te-
kinthető a főnemesség körében. Bár Lippay György eddig ismert leveleiben kevés alka-
lommal került elő a neve, mégis úgy tűnik, hogy a kamaraelnök mind az érsekkel, mind 
pedig az érsek köré gyűlt emberekkel igen bensőséges viszonyt ápolt.12 1654-ben győri 

 7  A legjobb példa erre a Holló Zsigmond Szepesi Kamarai tanácsossal való együttműködése a Wesselé-
nyi-féle rendi szervezkedés alatt. Vö.: Gecsényi–Guszarova 2008, 468–469. Újabban részletesen 
Zichy István és Holló Zsigmond levelezéséről Károlyi 2018. (megjelenés előtt).

 8  Némileg nehéz dolgunk van, hiszen a levél írójáról több kisebb-nagyobb tanulmány is megjelent már, 
azonban a címzett esetében mindez idáig a modern szakirodalom is egy 1943-ban megjelent tanulmány-
ra támaszkodik. Zichy, 1943. 

 9  Zichy István Lippay Györgyhöz, Tata, 1637/42. október 7. EPL AS AR Classis X.196 Nr. 697. A levél 
keletkezési ideje pontosan nem határozható meg, mert a dátumrésznél szakadás van. A külső felületére 
azonban rá van vezetve, hogy 1637 és 1642 között keletkezhetett. Erre utal a tartalma is, valamint a 
címzés, amelyben Lippay még egri püspöknek van titulálva.

10  Zichy István levelei Lippay Györgyhöz. EPL Archivum AS AR Classis X.196 passim. 
11  Rákóczi György lengyelországi hadjáratával és annak előzményeivel számos munka foglalkozott. Újab-

ban lásd Gebei, 2004. és Kármán, 2012. A fejedelemségbe visszatérő fejedelemről és a törökök elleni 
harcairól jóval szerényebb eredmények állnak a kutatók rendelkezésére. Vö. B. Szabó, 2001., B. Szabó 
– Sudár, 2012.

12  Zichy István összesen tíz levélben van valamilyen módon megemlítve. Ezekben például a Lippay György-
höz közel álló személyekkel, mint például Wesselényi Ferenc (1605–1667) nádorral való együttműködés 
a téma, vö. Tusor, 2015. passim.
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vicegenerálisként két levélben is a támogatását kéri az érseknek, hogy elnyerhesse a prae-
fectussságot.13 Ez egyben talán az érsek irányába való erősebb elköteleződést is jelentett. 

A második szakaszban Lippay érsek erdélyi híreket közöl. Információi szerint Rákó-
czi György győzelmet aratott egy török sereg felett. Bár megjegyzi, hogy a fejedelem 
sikere amolyan pürrhoszi győzelem lehet, ugyanis a török legjobb csapatait nem érte 
veszteség. Figyelembe véve a körülményeket és a levél keletkezési idejét (január), való-
ban egy kisebb portyázó egységről lehetett szó, hiszen téli időben a törökök nem vállal-
tak komoly háborúskodást, ahogy a korszakban a nyugati hadviselésben is a téli hábo-
rúzás kiesett a hadjárati évből.14 További fontos információ, hogy Barcsay Ákos 
(1619–1661) közel kétezer emberrel, köztük jelentős török segédcsapatokkal decem-
ber 18-án bevette magát Szeben városába.15 Az érseknek még elmélkedni is volt ideje 
arról, hogy milyen kimenettel érhet véget, ha esetleg Rákóczi megostromolná Szebent.

Az Erdélyi Fejedelemségben dúló harcok nagy érdeklődésre tartottak számot a ma-
gyarországi főurak körében. Zichy István esetében tudjuk, hogy nem csak Lippay Györ-
gyön keresztül szerzett értesüléseket a keleti országrész, valamint Erdély ügyeiről. 
A Magyar Kamara, illetve a Szepesi Kamara alkalmazottai is ellátták információval a 
Pozsonyban székelő praefectust. De más nemesek is hasznos információkkal tudtak szol-
gálni. Ezek a kamarákon keresztül érkező hírek pedig esetenként túlnyúltak az ország 
határain is. Ezt bizonyítja egy Vitnyédi Istvánnak († 1670) írott levél is. Vitnyédi leve-
lezésében azonban több példát is találunk arra, hogy ő maga is megosztott értesüléseket 
Zichy Istvánnal.16

A  levél talán legérdekesebb része a záró szakasz, melyből a kamarai ügyekbe való 
külső beavatkozásra szerezhetünk információt. Az érseknek tudomása van arról, hogy 
többen is pályáznak a Magyar Kamara Michael Partinger előléptetése révén megürese-
dett pénztárnoki helyére. Lippay két jelölt nevét ismeri: Méhes Pálét és Palugyai Gábo-
rét. Méhes Pál, keresztnevét feltételezhetően eltévesztette, ugyanis ilyen nevű személyt 
nem találunk sem a kamarai, sem a harmincadhivatalok környékén. Ugyanakkor Méhes 
Pál névvel ismerünk egy pozsonyi kanonokot, de esetünkben az ő szerepe kizárható.17 
Egy kamarához szóló korábbi levélben, amit az akkori kancellár, Szelepcsényi György 
(1605?–1685) írt, Méhes Györgyöt († 1667) a szempczi (szenci) harmincadost ajánlot-
ta a megüresedett pozícióra, aki minden bizonnyal azonos a Lippay által említett Mé-
hes Pállal.18 A másik jelölt Palugyay Gábor († 1664), akit az érsek alkalmasabbnak talált 

13  Zichy István Lippay Györgynek Győr, 1654. augusztus 29. EPL AS AR Classis X.196 Nr. 2635. „Kerem 
alazatossan Nagyságodat, kegyelmed ne iteltessem meg, söt inkab legien anni hele keresemnek, lehessek 
Nagyságod creaturaia, czak bar eg j ket szoval levele altal meltoztassek engemis, ha nem ö Fölsegenek…”

14  Perjés, 2002, 393. Perjés Géza állításának némileg ellentmondanak Georg Kraus feljegyzései. A szász 
történetíró 1659–1660 telén a Szeben körüli csatározásokról és a város II. Rákóczi György által kezde-
ményezett ostromról írt. Egyelőre a fejedelem törökök fölötti győzelme nem azonosítható. vö. Kraus 
2008. 443–465.

15  Seivert, 1791, 277–278. 
16  Fabó, 1871, 45, 149, 159, 165–166, 230–231.
17  Nyéki, 1933, 24.
18  Szelepcsényi György levele Zichy Istvánhoz 1660. MNL OL E 41 1661/Nr. 11.
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ellenfelénél, bár a levél olvasásakor az is kiderült, hogy az ő személyével sem volt teljesen 
elégedett és felajánlotta, hogy ha szükséges, ő szívesen ajánlana a pozícióra jobban meg-
felelő embert. Hogy ez pontosan mit jelent, eddig nem tisztázott. Lippay Györgynek a 
magyar elitre és az udvari körökre egyaránt kiterjedő befolyása ismert, bár még koránt 
sincs teljesen feltárva.19 A Magyar Kamara személyi politikával kapcsolatban is sok még 
a nyitott kérdés. Bár vannak ismereteink arról, hogy az egyes tisztségek betöltésére kik 
pályáztak, hogy a patrónusaiknak milyen és mekkora szerepük volt az egyes tisztségek 
elnyerésében, még nem teljesen ismert.20

A levelet betűhív formában közöljük. A rövidítéseket kurziválva feloldottuk. A fon-
tosabb részekhez lábjegyzeteket csatolunk, a levél rövidsége miatt regesztát nem készí-
tettünk.

Forrás

Lippay György Zichy Istvánhoz

(Szklenófürdő, 1660. január 23.)
(MNL OL E 41 Litterae ad Cameram exaratae Nr. 19.)

Spectabilis ac magnifice Domine Amice observandissime.
Salute et officii commendatione praemissa. Sok jokkal álgya meg Isten kegyelmedet. Az 
kegyelmed levelit az új hirekkel eggyüt minap vettem; meg szolgálom kegyelmednek 
hogy azokat közlötte velem, az utánnis aszt cselekedgye kegyelmed, a’ mikor mi hirei 
erkeznek külgye utánnam diligenter.

Rakoczy Fejedelem21 felöl ollyan hirem jött, hogy az Törököt meg verte volna; vert 
meg ugyan bennek valamennit, de jobb része meg maratt. Bizonyos az hogj Szebent22 
vitattya Rakoczy, kiben Barcsaj23 más fel Ezer Törökkel benn vagyon, meg vehetie, 

19  Tusor, 2015, XXIX–XXXIII.
20  Rauch Dániel esetében, aki Esterházy családi familiáris volt. A nedelici harmincadigazgatósághoz való 

hozzájutást Esterházy Miklós (1583–1645) nádor segítette elő. In: Dominkovits 2012, 101. Ebeczky 
Imre esetében apja, Ebeczky Mátyás kiváló kamarai feladatvégzése jelentette az utat. „Ugyanakkor túl-
zott nagyravágyása odáig vezetett, hogy az akkori kamaraelnök, Pálffy Pál eltávolította a Magyar Kama-
ra hivatalviselői közül. In: Guszarova 2007. Nagyváthy Ferenc esetében kicsit korábbról, a 16. század 
utolsó harmadából nincsen információnk, hogyan is került a kamara alkalmazásába. Feltételezhető, 
hogy esetében is egy komoly patrónus, vagy a korábbi előkelő helyen való szolgálat volt az, ami elősegí-
tette előbb a Magyar, majd a Szepesi Kamaránál való szolgálatát. In: Gecsényi, 2008. 

21  II. Rákóczi György erdélyi fejedelem (ur. 1648–1660). Igen jó volt kapcsolata a Magyar Királyság elitjé-
vel, Lippay György érsek is levelezett vele. Vö. Tusor, 2015, passim. 

22  Szeben (Ma: Sibiu, Románia). 
23  Barcsay Ákos erdélyi fejedelem (1658–1661). A török II. Rákóczi György ellenében jelentős csapa-

tokkal támogatta. Több környékbeli pasa is támogatásáról biztosította. Barcsay Ákosról bővebben: 
Erdélyi, 1906.
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nemé, Isten tudgya, mindazonálltal mivel eröss a’ hely, alig reméllik, hogy megvehesse, 
ha otben valami rebellio nem támad-

Vgy értettem, hogj Partinger24 uram az perceptoratust resignálni fogja nagyobra 
promovealtatván s hallom aztis, hogy Méhes Pál, [!]25 es Palugyay26 Vramék volnának 
Kegyelmeteknél in praedicamento helyette; kettő közül inkab javallanám Palugyay Vra-
mat, hogy sem Méhest, bizonyos az hol mi alkalmatlan cselekedetekben tapasztaltam 
aszt az embert. Holot penig valaki más tetczenék kegyelmednek, értésemre adván, tet-
czésemeth meg irom azirántis kegyelmednek. Tarcsa Isten kegyelmedet sokaig jo egésség-
ben. Ex Thermis Szklenoviensibus27 die 23 Januarii Anno 1660.

Spectabilis ac magnificae Dominationis Vestrae
Ad Seruiendum paratissimus

Archiepiscopus Strigoniensis propter
aegritudinem manu aliena

[Címzés]:Spectabili ac Magnifico Domino Stephano Zichy de Zich, perpetuo in 
Vasonkeő, Sacrae Caesar Regiaeqve Majestatis Consiliario ac Camerae Ejusdem 
Hungaricae Praefecto etc. Domino Amico observandissimo./kézbesítési jegyzet:/ 
Praesentatae 29 Januarii 1660.

24  Michael Partinger, 1656 és 1660 között pénztárnok, 1660-tól az 1680-as évekig pedig tanácsos a Magyar 
Kamarában. Fallenbüchl, 2002, 229.

25  Méhes Pál: minden bizonnyal Méhes Györgyről († 1667) van szó, aki ebben az időben szempczi harminca-
dos, amely tisztséget 1667-es haláláig töltötte be. Vö. 14. lábjegyzet, vö. Fallenbüchl, 2002, 195–196.

26  Palugyay Gábor (–1664) a levél írásakor még óvári harmincados, 1660 és 1664 között a Magyar Kamara 
pénztárnoka. Vö. Fallenbüchl, 2002, 228.

27  Szklenófürdő (ma Sklené Teplice, SK). Lippay György érsek az 1660-as években már biztosan köszvény-
ben szenvedett, ezért gyakran látogatta az alsó-magyarországi fürdőket. Vö. Tusor, 2015, XLIV.
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