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RIMAY JÁNOS LEVELE BATTHYÁNY FERENCHEZ 
[Alsósztregova,] 1612. április 12. 

Magyar Országos Levéltár, Batthyány család levéltára, 
Missiles (P 1314) N° 39947.' 

Spectabilis et Magnifice domine, domine et 
patroné mihi confidenf,ss,me a 

Post seruitiorum meorum addictissimam mei commendationem.b 

Az Vr Istenteöl Nagisagodnak2 kiwansagha szerint walo sok ioo szerencheketh 
kiwanok hozszu ideiglen walo egesseges életében adatatny. Thibay Ferencz Vram-
nak3 erre ez feöldre walo iarasában örömest értettem az Nagyságod allapattiarool 
walo beszeelgetésééth, s-hasznos foghlalatossághirool walo bizoniság tételéét, Ki 
wiszontag Nagyságodnak az my ide waloo sok fogiatkozásunknak, rendeletlen, 
es zawarodot állap atunknakis alkolmasint eleibe teriezthetj formaiaat es abrazat-
tiaat, mindenüt sebb, mindenüt faidalom, mindenüt rothad aas wagion szegheny 
hazánk oldalain. S-az az weszedelmes, hogi az Oruossagok es irekis a kiuel keö-
tözik faidalmát, nagiobb faidalmara es weszedelmére wadnak, nem enihed de 
eped inkab teölök mind naponkint, etc. 

En Nagyságodnak Thibay Vramtool Thörok Orszagbool hoztam feö dinnie 
maguakot kwldöttem, Szent Gothard nap tayba4 wettesse Vy feöldbe Nagyságod 
eököt, ha chak ollian Anniok leszen az oda waloo föld, mint ez nálunk waloo 
feöldis, szeep s-ighen ioo giümölchét ehety termeseknek teleczakais Nagyságod, 
Éltesse ioo egessegbe az Vr Isten Nagyságodot 

írtam Wirag Chöteörtökeön5 1612. esztendőben. 
Nayi/ságod alázatos szolgaia „ . . , r , T 

[Kívül:] Rimaj János. [s±] 
Spectabili et Magnifico domino, domino Francisco de Bottiaan, Comiti 

Comitatus [Soprojnienszs, nec non Agazonum Regalium [Magistro] et Sacrae 
1 A levél átírását lekötelező segítőkészségével Jankovics József vetette össze az eredetivel. -

A szövegben betűvel megjelölt latin mondatok fordításai: 
a „Tekintetes és Nagyságos uram, nekem bizodalmas pártfogóm." 
b „Szolgálataim legodaadóbb ajánlása után." 
e „Tekintetes és Nagyságos Batthyány Ferenc úrnak, Sopron Vármegye Főispánjának, nem 

különben Királyi Főlovászmesternek és a Szent Királyi Felség belső tanácsosának, stb. Nekem bizodal
mas uramnak és pártfogómnak." 

2 Batthyány Ferenc (tl625) 1603-tól gróf, 1604-től soproni főispán, 1608-tól királyi főlovászmester, 
valamint a Kanizsával szembeni végek főkapitánya volt. (FALLENBÜCHL Zoltán, Magyarország főméltó-
ságai, Bp., 1988, 82; Uő., Magyarország főispánjai, Bp., 1994, 96; NAGY Iván, Magyarország családai 
czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal, I, Pest, 1857, 243.) 

3 Tibayról azon kívül, hogy a Sztárayakkal közös őstől, Ung vármegyéből származó család 
leszármazottja volt, nem sokat tudunk (NAGY, i. m., XI, Pest, 1865, 212-213). Egy, minden bizonnyal 
másik Tibay Ferencre találtunk még adatot, aki 1577-ben Ung vármegye alispánja volt: Magyar 
Országos Levéltár, Kende család levéltára (P 423), 1. tétel, 2. csomó, Pallium Anni 1577. 

4 Szent Gotthárd ünnepe május 5-ére esik. 
5 A húsvétot megelőző utolsó vasárnap (virágvasárnap) előtti csütörtök. Vö. BÁLINT Sándor, 

Karácsony, húsvét, pünkösd, Bp., 1973, 193. 
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Regiae Maiestatis Con[siliario] intimo, etc. Domino et patrono mihi confidentis-
simoc 

Rimay Batthyány Ferencnek küldött egyetlen megmaradt levele mindeddig fe
ledésre ítéltetett.6 Mondhatni, a véletlen különös játékából, hiszen a Batthyányak 
körmendi levéltárát a gyakorta kutatott családi anyagok között tarthatjuk szá
mon, és magának Rimaynak egyik legrégibb (ugyan nem autográf) verskézirata 
szintén innen került elő.7 

A végig saját kézzel írott missilisnek sajátos tónust kölcsönöz panaszolkodó 
sorainak szépsége. Az itt megfogalmazott gondolatok leginkább a költő „Oh sze
gény megromlott s elfogyott magyar nép" kezdetű versével csengenek össze, 
megkérdőjelezve annak az 1600-as évek elejére való egyértelmű datálását.8 

A levél értékét növeli, hogy az 1612-es esztendő is azon nem túl ritka időszakok 
közé tartozott, amelyekből Rimaynak egy irata sem volt ismeretes. Életének akkori 
eseményeiről csupán három hozzá intézett levél tudósít. Ezek egyikéből, Forgách 
Zsigmond 1612. május 17-én, tehát levelünknél egy hónappal később, Kassáról 
keltezett válaszából sejthetjük, hogy Rimay fenti soraiban (amennyiben konkrét 
okot keresünk) szintén a német katonaság pusztításaira utalhat. Ha így van, érde
kes, hogy Forgách Zsigmonddal ellentétben, akinek ugyanezen napokban írt, a 
költő ezt közvetlenül nem említi meg az Ausztria szomszédságában birtokos, bár 
hozzá hasonlóan ugyancsak protestáns Batthyánynak. Csak finoman céloz rá. Bi
zonyára nem véletlenül. Még a hozzá közelebb álló Forgách sem azonosul vele, 
hanem úgy látja: a németek károkozása mintegy az ország „lecsendesítése" érde
kében szükséges és feledhető rossz.9 

Feltételezhető, hogy a levél keletkezésének helye a Nógrád megyei Alsósztregova, 
ahová a költő budai követsége befejeztével vonult vissza házat és családot építeni.10 

A szövegből kiolvashatóan úgy tűnik, Rimay otthonában fogadta a Batthyánynak 
talán szolgálatában álló libay Ferencet. A költő és Batthyány közelebbi viszonyáról 
az 1619-es országgyűlés idejéből ismeretes néhány adat, ahol is mindkettőjüket az 
evangélikus rendek megcsappant táborában találhatjuk.11 Jó tíz évvel korábban pe
dig, követjárásai alkalmával Rimay a törökök Batthyányval való elégedetlenségét volt 
kénytelen hírül adni Ernő főhercegnek és Forgách Zsigmondnak.1^ 

Meglehet, a délnyugat-dunántúli főúr és Rimay személyes ismeretsége 1612-nél 
régebbi keletű volt. A fentiekben olvasható, kultúrtörténeti érdekességű gesztus: 
néhány, a korban még ritkaság számba menő, török földről hozott dinnyemag 
küldése és az elültetésükhöz adott gyakorlati tanács egy meglévő kapcsolatról 
tanúskodik - annak sajátos mozzanataként. 

fi Rimay nyomtatásban megjelent leveleire 1. STOLL Béla, VARGA Imre, V. KOVÁCS Sándor, A magyar 
irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig, Bp., 1972, 457-458; továbbá BENDA Kálmán, Adalékok Rimay János 
életéhez és levelezéséhez, ItK, 75(1971), 617-621; JANKOVICS József, Rimay János ismeretlen levele Révay 
Péterhez, ItK, 88(1984), 337-338. 

7 Vö. RIMAY János Összes művei, szerk. ECKHARDT Sándor, Bp., 1955, 52-53, 187. 
B RIMAY, i. m.r 83-84,199-200. 
9 „Az kegyelmed levelét megadák minékünk [...] Elhittük, hogy a német fegyveresek elég kárt 

tettének [...] Elég nyomorúságban vala a szegénység miattok; de ezt el nem kerülhetnénk, csak 
immáron csendesedhetnék meg valóságosan országunk, erről mind elfeledkeznénk." IPOLYI Arnold, 
Alsó sztregovai és rimái Rimay János államiratai és levelezése, Bp., 1887,193-194. 

10 FERENCZI Zoltán, Rimay János (1573-1631), Bp., 1911, 103. 
11 L. Rimay leveleit Thurzó Imréhez: Pozsony, 1619. július 25. és 29.; RIMAY, i. m., 354-359. 
12 RIMAY, Í. m., 255-261, 310-313. 
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