ADATTÁR

JANKOVICS JÓZSEF
THURZÓ MIKLÓS LEVELE RIMAY JÁNOSHOZ
Manapság, amikor régi magyar irodalmunk fő alakjairól egyre kevesebb új
adattal tudunk szolgálni, inkább a régi adatok helytelen olvasatának és közlésé
nek, értelmezésének korrigálásai, illetve az egykori kommentárok helyes irányba
tett átértelmezései foglalkoztatják kutatóinkat, meg kell becsülnünk az életrajz
alaposabb ismeretéhez segítséget nyújtó legkisebb adalékot is.
Az alább közlendő Thurzó Miklós-levél1 tartalma nem különösképpen érdekes
irodalmi szempontból, a mindennapi ügyintézés rutin teendőiről szól. Ám az,
hogy a címzett Rimay János, rögtön érdemlegessé teszi az egyszerű hivatali
munkát. Ugyanis Rimay életének egyik legkevésbé ismert évéből datálódik a
levél, s csak a legutóbbi időben, Csonka Ferenc Bocatius-napló fordításából
szereztünk arról tudomást, hogy a „nemes, képzett és szerény Rimay János",
Báthory István országbíró korábbi titkára, ez idő tájt Bocskai belső bizalmi
embere, komornyikja volt.2 Ezen esztendőből csak 1606. dec. 31-i levelét ismerjük
Rimaynak, s e levélben éppen fejedelme haláláról számol be Illésházy Istvánnak. 3
Az ezt megelőző utolsó ismert Rimay-dokumentum is egy évvel korábbról
datálódik!4
Azt ugyancsak Bocatiustól tudjuk, hogy Rimay az 1605-ös évben mint „átla
gon felüli műveltséggel rendelkező nemesember", másokkal együtt azt a megtisz
telő feladatot kapta, hogy a német birodalom fejedelmeit tájékoztassa Bocskai
tetteiről és terveiről - felkelésének igazi okairól és követeléseiről, illetve a béke
feltételeiről.
A levélíró-versenyt végül Illésházy István nyerte meg.
A levél írója Thurzó Miklós - Thurzó Szaniszló szepesi főispán fia - 1605
nyarán állt át a császári oldalról Bocskai táborába. 5 Misszüise épp arról nyújt
érzékletes tudósítást, hogy a Kassán országos dolgokban forgolódó Rimay János
nak hétköznapi titkári munkája milyen teendőket rótt a nyakába - pár héttel
Bocskai halála előtt.
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Generose ac Egregie domine, Amice observandissime
Salute praemissa Servitiorum meorwm paratisszmam commendaí/onem.
Illyeshazy Uram, Osztrolúczky Menyhárt es Benyczky Ferencz Uramék, Instantiara, yrtt énnekem egy leueleth, hogy nekyek Baymoczy Districtusnak Dezmayabwl 813 szapw Bwzaérth teöleök Banyák szwkséghére pro flór. 934. den. 95.
adatattoth, ysmegh megh téricheöm es contentalljam. Myvel hogy penyghlen, ez
Esztendeöben az sok gonosz esseök myatth, yghen szegyn az Gabona es eö
Feölsséghe kett részére nem sokkal teöb 600. kepénél Jeön, valamy [...] valahogy,
feleöl megh yrtt Osztrolúczky Menyhárt es Benyczky Ferencz Üramékoth róla
megh elegyítem, tchyak kegd efficiallya azth eö Feölsségénél, (megh tekynttwyn
szegyn Emberymnek nagy sok nyomorwssagath) kwlgyeön eö Feölsséghe tellyes
Expeditoriath ez Baymoczy Districtusnak Dezmayarwl, ne legyen ennek vthanna
senkywel ueszeödéssem f[ele]öle, kyth en kegdnek megh ygyeökezem szolgalny.
In reliquo Generosam ac Egregiam Dominationem Vesíram, diuiíí'sszme et feliczssz'me
valere desidero.
Datae ex Baymocz 8. 7bris A[...] 1606:
Generosae ac Egre^zae Dominationz's Uesírae,
Seruitor et Amicus
Nicolaus Thurzo
Címzés: Generoso ac Egregio dominó Joanni Rymay, Serenissimi Principis
Hungáriáé Transyluaniaeque ac Siculorwm Comitis et Intimo Secretario et Cubiculario. etc. Domino Amico Obseruandzssz'/no
Cassouiae
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