
Gyarmathi Sámuel levelei a Rádayakhoz 

1. G y a r m a t h i S á m u e l 16 kiadatlan levelében figyelemre méltó 
adatokat találtam. Ezek nemcsak nyelvtudományunk történetével kapcsola
tosak, hanem — úgy vélem — más tudományágak kutatóinak figyelmét is 
megérdemlik. 

E levelek a Ráday Levéltárban vannak. Az első tizenhárom jelzete: 
Ráday-család leváltára. Ráday I. Gedeon levelezése 910—922; a további 
háromé: Ráday-család levéltára. Egyházi ós iskolai iratok 1418, 1419, 1420. 

Gyarmathi Sámuel Bécsben, 1782-ben szerezte meg a „doctor medicináé" 
címet és az orvosi oklevelet. Utána barátjával, Andrád Sámuellel világlátni 
indult Németországba. Mivel szegények voltak, útjukat többnyire gyalog
szerrel tették meg. Utazásuk 1783 elején ért véget. 1783-tól Gyarmathi ideig
lenes állást vállalt a külföldön utazgató Szerencsi Nagy István helyettesí
tésére, s így Pozsonyban nevelősködött az 1768-ban született Ráday Pál 
és öccse, Gedeon mellett.1 Az alább ismertetett levelek írásával közvetlen 
célja az volt, hogy tájékoztassa a gyermekek nagyatyját — illetve a levelek 
egyik-másikában atyjukat — növendékeinek tanulmányairól, oktatásuk, 
nevelésük módjáról, egészségi állapotukról, ügyes-bajos dolgaikról. A családi 
és pedagógiai természetű híradásokon kívül azonban a levelek legtöbbje 
tartalmaz valamilyen irodalmi, nyelvészeti vagy egyéb jellegű hírt is. Szinte 
az t mondhatnók, hogy a pozsonyi Magyar Hírmondó munkatársa magán
levelezésében is újságírói érdekességre törekedett. Erre vall az is, hogy 
mint: gy mentegetőzik pl. 1783. december 5-i levelében, mert semmi jelentő
sebb híre nincsen: „Semmi érdemes újságra szert nem t e h e t e k . . . " 

Azt hihettük volna, hogy a nyelvtudomány és a hírlapírás története 
kiaknázta a Ráday Levéltárban levő Gyarmathi leveleket, hiszen CSAPLÁR 
B E N E D E K a 80-as években már idézett egy-egy Révaira vonatkozó részletet 
Gyarmathinak Ráday Gedeonhoz írott négy leveléből, s egy ötödiket is említ. 
Arról is szól, hogy „Ezek a dunamelléki helv. h. superintendentia birtokába 
ju to t t Ráday-fóle könyvtárban vannak."2 Gyarmathi leveleinek Révaira 
vonatkozó részleteit Bartók Géza kéziratos másolata szerint közli.3 CSAPLÁR 
csupán említi az augusztus 21-ón kelt levelet, s kisebb-nagyobb részleteket 
közöl a január 13-i, március 17-i, április 29-i és június 24-i levelekből.4 A kér-

1 M . NAGY Oxró: Gyarmathi Sámuel élete és munkássága. Kolozsvár 1944. 
£Erdélyi Tudományos Füzetek 182.] 14—16. 

2 CSAPLÁR BENEDEK: Révai Miklós élete. I—IV. Budapest 1881—1889,11, 84. 
3 I . m. II, 133. 
4 I . m. II, 84, 133, 135, 144, 145, 414. 

lí Nyelvtudományi Közlemények LXI. 2. 



322 VÉRTES O. AUGUSZTA 

déssel foglalkozók talán arra gondolhattak, hogy CSAPLÁB Gyarmathinak 
a jelzett helyen levő valamennyi levelét feldolgozta, legalábbis tárgya szem
pontjából. E levelek egy részét azonban nyilván maga CSAPLÁR sem ismerte, 
hiszen különben felhasználta volna belőlük a Révai életével kapcsolatos 
fontos részleteket. Azóta, úgy látszik, a levelek lelőhelye is feledésbe merült.. 
Erre vall DÖRNYEI SÁNDORnak a Magyar Könyvszemle hasábjain legutóbb 
közölt cikke.5 Ebben vallatóra fogja a Gyarmathi néhány leveléből vett 
CSAPLÁR közölte idézeteket a Magyar Hírmondó szerkesztésére vonatkozó,, 
eddig figyelmen kívül hagyott adatok tisztázására. Nem fordul azonban 
közvetlenül a Ráday Levéltárban levő Gyarmathi-levelekhez, pedig ezek 
egynómelyike mindezideig ismeretlen adatokat tartalmaz az első magyar 
nyelvű hírlap történetéhez. 

2. E leveleket lapozva tüzetesebben megismerjük Gyarmathi életének, 
pályakezdetének egy szakaszát. Megtudjuk az 1783. december 5-én kelt levél
ből, hogy 1783. november 24-én érkezik meg Pozsonyba az „urfiakkal". 
Életrajzában az olvasható, hogy 1784. májusának vége felé indult Pozsony
ból Pestre.6 Levelei mást mondanak: Igaz ugyan, hogy ideiglenes nevelői 
tisztétől ugyancsak igyekszik szabadulni már május előtt: március óta sür
geti leveleiben az őt felváltó végleges nevelő megérkezését, sőt április 29-én 
közli, hogy „már két ferílagba a' könyveinket és némely portékáinkat, mint 
hogy éppen tegnap indula egy hajó; le indítok", azonban a megváltoztatott 
„parantfolat" szerint ismét „holnap számra fzálláít és kofztot" fogad. Követ
kező leveleiből kitűnik, hogy hiába várja maga helyett nevelőnek Komjáti 
uramat, ajánlja Benkő Ferencet, reménykedik T. Török uram érkezésében: 
utódként szóba kerül Szaklanyi uram is és Gyarmathi németországi útitársa; 
Andrád Sámuel. így Gyarmathi n e m m á j u s b a n h a g y j a e l P o 
z s o n y t , h a n e m o t t t a l á l j a ő t m é g 1784 ő s z e i s . 

3. A további levelek vizsgálata nemcsak Gyarmathi életének és mun
kásságának egyes mozzanataira derít fényt, hanem gyarapítja Révaira és 
a magyar újságírás történetére vonatkozó ismereteinket is. 

CSAPLÁR találgatja, hogy m i é r t v á l t m e g R é v a i o l y h i r t e 
l e n a M a g y a r H í r m o n d ó t ó l . Bizonyára elszomorította a magyar 
koronának Bécsbe vitetése, s ez is „jelentős indító okul szolgálhatott arra, 
hogy hősünk az újságírói műhelytől mennél előbb búcsút vegyen, hol egyéb
ként is hamar megelégelhette a polyphemosi kedvtelést mint Paczkó uram
nak, az »u j s á g i r a t ó n a k« mesterlegónye".7 „Alkalmasint e megválás is 
valahogy hevenyészve történhetett ."8 Révai 1784 májusában „ . . . szokása 
szerint gyorsan végzett Paczkóval is ós azonnal útnak eredt. Hová? Ismét 
Bécsbe. Mi végett? Szerencsét próbálni. Mivel? Irodalmi vállalattal."9 BÁNÓCZI 
JózsEFet ugyancsak foglalkoztatja a kérdés: „Révai még évközben válik 
meg az újságírástól. Miért? Nem tudni pontosan."10 RUBINYI MÓZES szerint 
Révai azért vált meg a Magyar Hírmondótól év közben, mert célját, a magyar 

5 DÖRNYEI SÁNDOR, A pozsonyi Magyar Hírmondó történetéhez: MKsz. LXXIV~ 
[1958.], 263—7. 

6 Vö. M. NAGY OTTÓ: i. m. 16. 
7 CSAPLÁR: i. m. II, 128—9. 
8 I . m. II, 130. 
9 L m . II, 145. 

10 BÁNÓCZI JÓZSEF: Révai Miklós élete és munkái. Budapest 1879, 122. 
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nyelvnek kiművelését nem tudta annyira megközelíteni, amennyire szerette 
volna.11 

Révai hirtelen Bécsbe utazásának előzményeiről, sőt okairól Gyar
matin 1784. IV. 18-i — eddig ismeretlen — levelének együttérző soraiból 
tájékozódunk részletesebben: kb. március közepén Bécsbe ment Révai, hogy 
a császártól engedélyt kérjen a klastromból való künnmaradásra; ennek 
ellenére a rendi provinciális konzíliumi parancsolatot küldött Révainak, 
amely elrendelte a klastromába való visszatérését. A megválás tehát valóban 
hevenyészve történt — amint CSAPLÁB sejti —, csakhogy nem Révai aka
ratából. 

4, M i l e t t a M a g y a r H í r m o n d ó s o r s a ? É s m i v o l t 
G y a r m a t h i s z e r e p e a H í r m o n d ó é l e t é b e n ? Ez a kérdés 
a szakirodalomban mind a mai napig tisztázatlan volt. — Az eddig is ismere
tes volt, hogy Gyarmathi részt vet t az újság írásában, illetőleg hogy dolgo
zott a Révai szerkesztette Hírmondóban. Azt is^említették, hogy az újság 
munkájában Gyarmathi akkor vett részt, „mikor éppen a magyar korona 
Bécsbe felvitetett."12 Gyarmathi feladatkörét azonban az eddigi kutatások
nak nem sikerült pontosabban kideríteni. Legutóbb DÖRNYEI SÁNDOR pró
bálta megállapítani, hogy milyen kapcsolatban volt Gyarmathi a legelső 
magyar nyelvű újsággal. Feltevéseken túl azonban nem jut: „L e h e t s é -
g e s . . . — véli —, hogy GYARMATHI RÉvAinak s e g í t e t t a Magyar 
Hírmondó szerkesztésében. CSAPLÁR BENEDEK azt írja: »A M. Hírmondó 
ápril havi számaiban észrevehető lankadás és néhutt a Révai stíljétől eltérő 
nyelvezet s írásmód láttatja, hogy már ekkor időnkónt más valaki működött 
az újságírói műhelyben.« Ez f e l t e h e t ő e n GYARMATHI Sámuel volt."15 

Gyarmathinak CSAPLÁR idézte szavaiból DORNYEI azt a szerény következ
tetést vonja le, hogy „Gyarmathinak valamilyen köze lehetett a laphoz."1S 

A Ráday Gedeonhoz intézett április 18-i levélből kibontakoznak előt
tünk Révai, Gyarmathi s a Hírmondó életének eddig ismeretlen részletei, 

Révait annyira megdöbbentette a konzíliumi parancsolat, hogy a 
Hírmondó szerkesztéséhez sem volt nyugalma: 1784. április 10-ÓIL nem is 
jelent meg az újság. Az ok megnevezése nélkül az április 7-i szám előre be is 
jelenti: „Szombaton, úgymint Szent György Havának tizedikénn nem fogunk 
újságot küldeni." Az április 14-i szám írására Révai megkérte Gyarmathit,, 
minthogy „miolta ö Bétfbe mulat, legalább Correctora" Gyarmathi volt; 
a következő; április 17-i szám írását pedig — minden előzetes jelentés nélkül — 
elhagyta Révai, s ennek a számnak szerkesztése is Gyarmatidra maradt. — 
E levélből kitűnik tehát, hogy Gyarmathi Révai korrektoraként dolgozott, s 
a l e g e l s ő m a g y a r ú j s á g 1784. é v i 28. é s 29. (ápr. 14-i és ápr. 
17-i) s z á m á n a k e d d i g i s m e r e t l e n s z e r k e s z t ő j e i s 
G y a r m a t h i S á m u e l . CSAPLÁR — ez adat nem ismerése miatt — éppen 
a 28. számban közölt „hazabeli hírek" rovatát tartja említésre méltónak 
annak bemutatására, hogy Révai „minő modorban közölt némely kényes 
természetű dolgokat"14, így a szent koronának Bécsbe felszállíttatását. 

1 1 RUBINYI MÓZES, Révai Miklós: Nyr. LXXV, 4. 
12 KÁLLAI FEBENCZ: Orvos Gyarmathi Sámuel' élete' leirása: Nemzeti Társalkodó 

1832/1, 195. Nyomában — bizonyos változtatásokkal — mások is. 
1 3 D Ö B N Y E I SÁNDOR: MKsz. LXXIV, 266. — A kiemelések tőlem. V..O. A. 
" C S A P L Á B : i. m. II, 128. 

11* 
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Találgatja, mit jelent a három gondolatjel a cikk végén; vajon nem cenzúrai 
törlést vagy valamely keserűen magába fojtott gondolatot? A cikk írójának 
ki nem nyomtatott mondanivalóját megtudhatjuk Gyarmathi április 18-i 
leveléből — csakhogy a cikk írója nem Révai, hanem Gyarmathi. (Érdekes, 
hogy CSAPLÁR Gyarmathiról megállapítja: „mily távol áll v a l a . . . ekkoron 
különösen a magyar tollforgatás dolgában Révaitól"; „b. Ráday Gedeonhoz 
írt levelei — melyeknek több darabját [nézegette] át az i t t szóban forgó 
ügyek érdekében, —• ekkoron valóban még gyönge magyar stilistának mu
tatják őt."15 Az a körülmény, hogy CSAPLÁR Révainak tulajdonította Gyar
mathi cikkét, nem éppen azt mutatja, hogy Gyarmathi „magyar tollforgatás 
dolgában" ekkor valóban annyira távol állt Révaitól.) 

DÖRNYEI Gyarmathi 1784. június 24-i levelének CSAPLÁR közölte 
részletéből azt a következtetést vonja le, hogy 1784. július 3. és szeptember 25. 
között a hírlaptörténetben eddig „ismeretlen" szerkesztők helyére T á 11 y a i 
D á n i e l és S z a c s v a y S á n d o r nevét iktathatjuk be.16 I t t — Gyar
mathi újabban megtalált leveleinek ismeretében — talán helyén való óvato
sabbnak lennünk. Az 1784. június 24-i levél csak arról tudósít bennünket, 
hogy „ P a t z k o . . . meg alkuvék Tállyaival. . . Tá l lya i . . . meg alkudott egy 
Szatfvai nevű szegény Magyar Deákkal, a' kinek ö elibe fogja fzabni németül 
hogy ez mit irjon magyarul.". — E levél tehát csak a m e g á l l a p o d á s 
r ó l tudósít bennünket, arról nem, hogy mi lett a megállapodás sorsa. Gyar
mathi jót nem vár tőle: „Én már e' két külömböző állattól [!] öfzvérnél egye
bet nem várhatok". —Július 18-i — eddig ismeretlen — levelében Gyarmathi 
azonban csak újságíróról szól (egyes számban): „Az Újság iro jóllehet válto
zott már, de még is reménfég felett ir, ugy hogy napról napra öregbül az 
iráfba, lehet belölle jot várni. Ez egy szegény Református Deák, Szatfvai 
nevezetű. . . Már Négy Újságot i r t ." Ebből világos, hogy Szacsvay valóban 
július 3-án kezdte meg munkáját; eldöntendő kérdés azonban, hogy Tállyai is 
részt vette-e ekkor a szerkesztésben. 

Az i t t kiemelteken kívül még számos becses adalékot találunk Gyar
mathi alább közölt leveleiben. 

I. 

(Ifj. vagy id.) Ráday Gedeonnak. — Pozsony, 1783. december 5. 

Megérkezésük Pozsonyba. Pál úrfi katarrhusának gyógyítása. — Gedeon úrfi 
járja az oskolákat . . . — A kardinálist Bécs felől jövet valami tolvajok megtámadták. 

Meltofágos Baro Ur! 
nékem érdemem felett méltóztatott Kegyes Patrónus Uram! 

A Méltosógas [!] Úrfiak szerentfés meg órkezéfekröl az Afzfzony ö 
Nagyságát elfő napjánn mingyárt, az az 24? Nov. tudositám. Még akkor 
semmit nem Írhattam arról a' kis catharrufsárol Pál Úrfinak; mint hogy azutann 
egy két nappal muta t ta ki valóba magát. Az útonn élefetfke volt a' ízéi, 
a' melly éppenn szembe fútt velünk, a' mellyböl megérkezésünk utánn egy 
két nappal köhögni kezde Pál Úrfi, mellyre nézve a' házból ki botfátani 

15 CSAPLÁB: i. m. II, 144. 
16MKsz. LXXIV, 264. 
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tanátfosnak nem tartam, hanem le fektetem; jóllehet hogy jobb szívvel 
fenn maradott volna, de tudtam hogy ugy illendő perrpiratioba lehetetlen 
tartanom; a' mellybe állani ízokott az illyen változatnak fö curája. Jo diaetá
val tehát vagy öt nap alatt arra vivém hogy ejtzakái nyugodalmafok levé
nek holott az előtt, minden minutumba fzinte [eredetileg: jzintén; az é éke
zete és az n törölve] köhögött, Tegnapelőtt fel is fzabaditám az ágybul, 
már nem köhög többet sem éjjel, sem nappal, hanem tőkélletefenn helyre 
állott; Egy jo meleg flanell alfo lájbélt tfináltaték az Úrfinak, hogy a' télenn 
többször catarrhufsal baja ne legyen és illyen módra fel fegyverkezve inditom 
hetfün az ofkólába. Gedeon Urfirol pedig éppen ellenkezőt irhatok, mert 
ollyan egéfséges mint a' madár, járja az ofkolákat szorgalmatofonn, minek 
utánna, a Praeceptoroknál 's Rectornál meg hordoztam volna. Előre önként 
nem akartam Nagyságodnak ezen kis ut i változáfrol való tudositáfsal unal
mat szerezni; hazudni sem akartam pedig; látván tehát hogy kis változáfánn 
négy öt napi hellyes gondvifelés egéfzfzenn lejendö jobbitáft tefzen; halafz-
tám akkorra a' Nagyságodnak tejendö alázatos tudofitáfomat; a' mikor 
már moft igazánn Írhatom hogy az Úrfi tökélletes egéffégbe van. 

Gedeon Úrfi nagy szorgalmatofsággal iparkadik, egy két héttel elébb 
tanulni kezdett vetélkedő tárfait el érni. 

Semmi érdemes újságra szert nem'tehetek, mert azt már fel se téfzem, 
hogy ne olvafta volna Nagyságod hogy a Cárdinálift Béts-felöll való haza 
jötibe, valami tolvajok meg támadván szekere bakjáról ládáját le vágák és 
magát is meg ölhették volna, ha számos tfelédgyi illendő segittféggel nem 
lehettek volna. 

Magamat érdemem felett ki nyert gratiájába örökös tifztelettel ajánl
ván vagyok 

Móltofagos Báró Ur 
kegyes Patrónus Uram Nagyságod 

Poson 5Lk. Dec. 1783. 
alázatos szolgája17 

Gyarmathi Sámuel 

II . 

Id. Ráday Gedeonnak. — Pozsony, 1784. január 13. 
Az úrfiak edzése; tanulmányaik; pedagógiai eljárások: jutalmazás és büntetés; 

buzdítás és fegyelmezés. A fizika tanítása experimentumok útján. — A szolgák bérének 
szabályozása. — A levegőégbe felmenő golyóbis: talán egyszer csatát is vívnak a légben. 
— Révai még ez esztendőben ki fogja adni a Magyar Poéták első részét; a litteraria 
históriához Gyarmathi útján kéri Ráday Gedeon segítségét. 

17 A cirkalmasan írt, szókezdő s-ről, /-ről, valamint szókezdő c, e, m, n, k és d 
betűiről nem mindig lehetett megállapítani, hogy maiuscula-e vagy minuscula; a szó
kezdő I és J alakja általában azonos. —• Az sem minden esetben dönthető el, hogy az 
ékezet hosszú-e vagy rövid. — I t t jegyezzük meg, hogy a sor végén többször elhagyja 
a kötőjelet, vagy pedig éppenséggel fölöslegesen alkalmazza (így az a névelő után); 
nyomdatechnikai okokból ezek jelölését elhagytuk. Ugyanez okból Gyarmathi külön
féle (sorfölötti) rövidítési jelei helyett egységesen a szó megfelelő része fölé ~ jelet 
írtunk. A rövidítéseket máskor sem oldottuk fel; kivétel csak a címzésekben szereplő, 
sa-átos jelölésű Apcslölique szó. 
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Méltof ágos Báró Ur! 
igen kegyes Patrónus Uram! 
A Méltóságos Úrfiak még mind eddig is igen fris állapotban vágynak, 

es igyekezem rajta hogy rendes Diaeta, es illendő mozgás által azon egéfségek, 
és erejek naponkent gyarapodjék. Ki sétálunk néha néha, a' hidegre is, hogy 
a' levegő égnek ezt az alkalmatlan!ágát is tanulják békefséges türéfsel, és 
egéffegek meg sértödéífe nélkül szenvedni, mert kivált az a' ki katona akarna 
lenni, szűkfég hogy efféle bajotfkákhoz hozzá szokjék. Mindenik a' maga 
határába elég szorgalmatofonn tanul, Pál Úrfi' a' Vériekbe, es a Prof a mun-
kátfkákba naponként gyarapodik, Gedeon Úrfi is a' Cornelius Stylufsával 
ki dolgozott Imitatiokba naponként megyén elő, ugy hogy szemlátomáft 
jobbann dolgozik moft mint ez előtt két holnappal. Azzal is különöíönn 
ditlekedhetem, hogy annyira belé szerettek a' phyficába; látván némely 
Experimentumokat, és meg tanulván némely dolgoknak okait a' terméfzet-
ben; hogy szüntelen ösztönöznek arra, hogy a Phyíicának elméjekhez alkal
maztatot t részeit, a' tőllűnk ki telhető Experimentumokkal együtt el befzél-
ném, én meg igerém ily fel tétellel; hogy ha a' moft leg szükfégefebb dolgo
kat, mindenik a' maga határába előfzőr jol meg tanulándja, tehát ezt is, 
mint szorgalmatofságoknak jutalmát, néhai mulató óráinkon el befzélgetem. 
Az erköltíökre nézve még nagyobb okom van a' ditfekedéfre; mert a' millyen 
nehéznek képzeltem, azon hat holnapok alat a' zabolátlan fzabadtfág miatt 
meg fzokott kitfapongáfokat meg Jobbítani, éppen ollyan könnyűnek talál
tam igazitáfát; ugyanis, a' leg kifsebb haragos fel induláfnak mindenkor 
ugy elejit vettem, hogy egyszernél többfzör öfzve nem vefzett a kifsebbik 
Úrfi a' Báttyával, és a szolgájával, 's akkor is mingyárt halgataft tfinaltam 
és tudtára adtam, hogy ha többfzör még ollyan haragos lejénd; tehát, 
mi Pál Urfival tizfzer fogunk addig ki menni recreatiora, a' mig Gedeon 
Úrfi egyfzer sem. Látván azért hogy rósz maga vifeletének ily kedvetlen 
jutalma lejénd, azolta sokkal könnyebben enged minden intéfnek. Pal Urfiba 
ellenbe, leg kifsebb baráttfagos intéfemmel, mingyárt tzélomat érhetem, 
mivel az Urfiba terméfzet szerint a' fel indito tűznek nints az a' nagy mértéke. 

A Múlt hetekbe Bétfbe F Caunitzhoz öfzve gyüjtetének minden szol
gák, kik Meltofágok Udvariba szolgálnak, és tudtokra adák hogy ezutánn 
Nyoltz forintnál többet holnap szám szerint való szolgálattyok fizetéféűl 
nem kapnak. 

A levegő égbe fel menő Golyobift, a' minap tfak nevetők Pétzelenn, 
de látom ez moft a' Tudós Világnak leg főbb és kedvefebb mulató tzelja lön. 
Már Betfbe is hirdettette ki Ingenhoufz hogy ö is akar egy igen nagyot tfinalni, 
de praenumeratiot kivan réá, melly ha öszve gyűl Januariufba, tehát Feb-
ruariufba meg fogja kéfziteni,. Minthogy pedig ez igen nagy akar lenni tehát 
egy néhány ezer forintba fog kerülni. A mint az újságok mindenfelöll hir
detik már mindenütt kezdenek ezenn gollyobifsal emberek a' levegőbe evezni, 
ki tudja hát ha még hadi hajókat is fognak ezen modonn fel emelni, 's a levegő 
égbe safok módjára meg ütközni. Már Parifba valójába találtatott egy Inge-
nieur Tiszt; a' ki adott fel a királynak egy illy hajó Epiteférői plánumot. 

B. Révai, a' ki ez előtt a' Magyar Poéták ki adását munkába vette, 
moft valójába hozzá fogott es még ebbe az efztendöbe ki fogja az elfő réfzt 
adni, igen fzép editioba, mint a La Fontaine Frantzia Fabulái. Ez az Ur 
kezdette irni a' Magyar Újságokat is, azokból tapafztalja Nagyfágod a' 
guftufsát, 's tehettfégét. Ha ez az Ur Tzelját él [!] érheti egy jeles igyekeze-
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tébenn; az egéfz magyar nemzetnek nagy ditföíségére fog szolgálni, Nagy
ságod pedig különöfönn, nagyon fog örvendeni rajta. Minthogy gyakran 
megyek ezen érdemes Úrhoz, a' Napokba emlité, hogy Nagyságodat fogja 
alázatofonn kérni, hogy a' Magyar Poéták litteraria hiftoriajában valami 
segittféggel méltóztatnék lenni, mivel minden Poéta munkája elibe életit is 
röviden le akarja irni, Ebbe pedig tudja hogy a' Magyar Hazába senkitől 
nagyobb fegittíéget nem várhat mint Nagyfágodtol. Magamat örökös tiízte-
lettel ajánlván vagyok 

Meltoíagos B. Ur kegyes P. Uram Nagyfagod 
Poson 13. Jan. 1784. 

alázatos szolgája 
Gyarmathi Sámuel 

III . 

Id. Ráday Gedeonnak. — Pozsony, 1784. március 17. 

Családi vonatkozású hír. — Révai tervei: Corpus Poetarum omnium Hungáriáé 
és a magyar nyelvnek sok rendbéli ortográfiája és régibb dialektusai. — Elszámolás. 

Meltoíagos Báró Ur! 
igen kegyes Patrónus Uram! 
A' Meltoíagos Úrfiak mind e' mái napig is igen fris állapotban vágynak, 

•és tanuláíokat szorgalmatofonn fojtattyák. A múlt hétenn irtam vala a' 
Meltoíagos Ifjabb B. Ur ö Nagyságának, Tá l Urfirol valami nevezetes dol
gokat; a' mellyeket, ha talám ö Nagysága még elé nem befzéllett Nagyságod
nak, magam fogom Májúiban hofzfzafon elő beízélleni. E pedig éppen nem 
az erköitfét illeti; a', melyről rofzfzat nem irhatok; hanem katonaíágra czélozo 
akarattyábol következhető, némely környülálláfokat. 

Révai Úrral közlém a Nagyságod tudoíitáíát, a' mellyenn az az Ur 
igen nagyonn örvendett is, és igérte hogy felelni fog réá, mihelyt moítani 
bajos üldöztetéfiböl ki hatolhat; addig pedig én — hellyette a' Nagyfagod 
levelébe emiitett pontokra igy felelek: lrí Minden vérieket ki akar nyom
ta t ta tn i , a' mit t lak meg találhat, ha fzintén Gyöngyösi érdemű Pota [!] 
nem volt is a' ízerzöjök 2°1 Mind ujjakat mind regieket. 3?£ mind nagy, mind 
kitfin munkákat. 4eIi Nem lefz tekintet a' vérieknek t íak ízépíégére, sem arra, 
hogy Magyar orízági történeket [!] ta r t é magába vagy nem? Egy szóval 
ez mintegy Corpus Poetarum omnium Hungáriáé, fogna lenni. Már ebből jo 
rendit lehet gyanítani, hogy mit lehefsenn várni e' munkából. Akar pedig 
minden poétának munkája elibe, egy diísertátiot tenni, melyben az ö életét, 
vériéinek nemét, es annak a' más nyelvekben való haíonlatoíságára keízi-
t e t t vérieket, meg fogja említeni. Minek előtte pdig [!] e' ki jöne akar egy 
nagy Diífertatiot ki adni, mellybe a' magyar nyelvnek sok rendbéli ortho-
graphiaját, és régibb dialectuísait meg mutogattya, es oly sok nevezetes dol
gokat fog abba ki adni, hogy minden valaki anya nyelvét érdeme szerént 
betfülli, nagy örömmel fogja olvaíni azt a' munkát. 

A Gazda engem nagyon kére hogy Nagyfágodat nevibe alázatoíonn 
kérném; hogy nekie meg engedni méltóztatnék, ezen alkalmatlaníágáért, 
hogy tudni illik fizetése maradékáról kéntelenittetik emlitéft tenni. Mivel 
moít Húsvét előtt szoktak ők Szötíőkül [!] egész eíztendöre váíárlando bőr 
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portékájukért küldeni, és arra mindenkor tartoznak egy néhány ezer forintot 
bé fizetni. Annak pedig ideje lenne moít Április elfő hetibe; bátorkodik tehát 
igen nagy engedelem kéréfe mellett nagyságodnak alázatofonn inftalni; hogy 
ezen általa fel jegyeztetett költfégét, mellynek egy réfzét konyhánkra máft 
az Úrfi téli bekeffire is fordított; Nagyságod gratiájábol ki nyerheffe, és ha 
lehettféges Martius utolsó napjaiba; kezéhez veheffe, mefterfége szerentfesebb 
fojtathatáfára. Meg kére pedig ugyan nagyonn hogy alázatofonn engedelmet 
kérnék Nagyságodtol nevibe, hogy illy nevezetes fzükfégétöl kénfzerittet-
vén nem halafzthatta tovább, hanem moftan kentelenittetett Nagyságodat 
terhelni. 

Magamat a' Nagyfágod kegyeffégébe alázatosonn ajánlván örök tifzte-
lettel vagyok 

Meltofagos Baro Ur 
kegyes Patrónus Uram Nagyságod 

Pofon 17 Mártii 1784. 
alázatos szolgája: 

Gyarmathi Samuét 

IV. 

Ifj. Ráday Gedeonnak. — Pozsony, 1784. március 26. 

Az úrfiak egészsége. — Május közelít; közelít-é Komjáti uram is, az úrfiak követ
kező nevelője? — Bécsben olyan golyóbishoz készülnek, amellyel vagy három ember 
mennybe mehessen. Egy Price nevű ánglus sikerületlen pozsonyi kísérlete a golyó
bissal. — Napi hírek. 

Méltofágos Baro és Adminiftrátor Ur! 
igen kegyes Patrónus Uram! 
A múlt héten tudositám az Öreg Baro Ur ö Nagyságát a' Méltofágos 

Urfiaknak környűlálláfaikrol; es valamint azon levelemben, ugy ebben is 
azt örömmel Írhatom hogy egéfségek elég jo vagyon, nem mondom hogy 
medice szólva, nem betegek, mert ugy egy ember sem egéfséges. Mivel a' 
tavafzi szép nap fény ki tfalja az ifjakat a' mezőre, a' mellynek minden 
Hypocratefek, és Gálénufok Argumentumival se tudnék ellent állani; tehát 
néha tfak hozunk egy kis rekedezö hangot haza; de minthogy ez illyenhez is 
szokni kell; tfak szenvedgyük a' mint lehet, a' mig semmi nehezebb követ-
kezéfitöl nem lefz okunk félni. A télenn leg nagyobb hidegekbe is ki jártunk, 
és két három óráig is künn mozgottunk 's még se te t t rajtunk annyi válto-
záft mint moft egy két órai künn múlatás. Azomba reménlem hogy az Iften 
moft is meg őriz valami nevezetesebb nyavallyátol. Május közelit, nagyonn; 
nem tudom ha T. Komjáti Uram is közelit é? En ö kigj^elmének a' múlt télen 
Januariufba levelet irván, az arra vött vallafzomba, olvaftam hogy Májusra 
bé érkezni igyekezik. Ha talám Nagyfágodnak maftanfág bizonyofabb tudo-
fitáfsal udvarlott; bátorkodom az iránt inftalni, hogy egykor küldendő leve
lébe, egy szo emlitéft az iránt is tenni méltoztafsék. 

Ö Felfégét minden napra várják Bétfbe, de talám már meg is érkezett 
eddig. 

Bétfbe nagyonn kéfzülnek egy ollyan gollyobishoz, a' mellyel vagy 
három ember menybe meheffen, es meg mutafsák a' Betfieknek is a' módját,. 
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hogy miképen mehetett fel a Kriftus az olajfák hegyiről, ha akkor tudni
illik az aer phlogifticus már módiba volt. Ezt a'z [!] ö Felfége jelenlétibe fog
ják fel botfátani. 

I t t is Botfáta fel egy Price nevű Anglus egy 7 láb széleffegü gollyo-
bist, de sinoron tar tá , hogy el ne fzalafzfza. Máft is akara fel botfátani egy 
láb széleffógűt, de az elfő próbájába meg füle, és kegyetlül [!] ki füvölték 
ezek a' mi phyficatlan Pofoni seprölék emberink. Azután újra tölte ugyan 
azt, és szerentfésen ugy fel botfatá, hogy, a' Szent Iftván magoffágáig fel 
hatván a' fzéltöl el ragadtaték, és vitetek kerefztül a' dunán Efzterház fele, 
a' melyre szememmel egy fertály óráig kiférem, es többé nem láthatván, 
gyanitom, hogy leg alább két mértföldig el fzaladott innét. 

A Confiliaris Győri, Urfia igen hires Exáment ada 9 efztendös létire, 
a' múlt hétenn, ugy hogy az újságba is ki irák, magyarul, ditféretét, 

A jég nevezetes károkat te t t i t t a' duna partyain, nem épületekbe, 
hanem a' partoknak a' házak előtt való el hordáfába, a' mellynek el kerül-
hetetlen levén minél hamarább való meg jobbitáfa; tudom egy néhány ezerbe 
fel kerül. 

Magamat érdemem felett ki nyert gratiájaba Nagyfágodnak alázato-
fonn ajánlván örökös tifztelettel vagyok 

Meltofágos Baro és Adminiftrator Ur 
kegyes Patrónus Uram Nagyságod 

Poson 26 Mart. 1784 
alázatos szolgája 

Gyarmathi Sámuel 

V. 

Id. Ráday Gedeonnak. — Pozsony, 1784. április 18. 

Elszámolás stb. — A Consilium parancsolata Révai ellen. Révai a császárhoz 
folyamodik. Április 14-én és április 17-én Révai helyett Gyarmathi írja a pozsonyi 
Magyar Hírmondót. Gyarmathi elvállalná az újság írását. — Elszámolás. — A korona 
elszállíttatása Bécsbe; a Hírmondó erre vonatkozó hírének kiegészítése. — Egyéb hírek. 

[A borítékon: de Prefbourg A Monfieur Monfieur le Báron Gedeon 
Ráday le Pere Confeiller de Sa Maj te Imp^ Roy!£ et Aj)OÍt[olique] par Bude.„ 
Kerepes a) Pétzel.] / 

Méltofagos Báró Ur! 
nékem kegyes Patrónus Uram! 
A Gazda nagy háládatofsággal vette a' számára küldött 120 forinto

kat, és én számot vetvén vele, ugy találók hogy el induláfunk napjáig fogunk 
néki tartozni, mindent együvé vetvén: 167 forintokkal. 

Még mind eddig nem vévé Pál Úrfi a' Nagyságod meg igórt kegyes Atyai 
levelet, de el hifzem a' sok foglalatofság akadályoztatta annak el inditáfát. 
A mi 'az Úrfiak meg induláfát illeti, igenis azon igyekezem hogy a' paran-
tfolt időre le órkezhefsenek. De e' réfzbe mely váratlannak, és tfudállatof-
nak fog tettzeni Nagyságtoknak, a' mit ide alább irok. Révai Ur, az Újság 
iro, nagy üldözés alatt vagyon, mivel a' Provinciálissá, (:mint hogy Piarifta:) 
már a' Confiliumtol paratfolatot is indit tatot t ellene, hogy minél hamarább 
Olaítromába vifzfzamennyen. Ettől ö még előre félvén; fel mene Bétfbe 
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vagy négy héttel ez előtt, hogy a Tsáfzártol engedelmet nyerjen Claftromábol 
való künmaradáfra. Mikor azért a' múlt hétenn, látta volna az ellene küldött 
Confiliumi parantfolatot, úgyannyira el bámult, hogy 14Ji Apriliíre újságot 
sem irhata, hanem engem kére siránkozó levelébe, hogy irjak helyette, mint 
hogy azolta; miolta ö Bétfbe mulat, legalább Correctora én voltam. Azomba 
még 17Jir^ sem ira ujíágot; söt még tfak levelet fem ira, vagy nékem vagy 
Patzkonak; a' melyből én gyanúba efém. Patzkoval együtt, hogy ö, vagy 
nagyon confternálodott, vagy meg betegedett, vagy tálam, elébb is állott. 
Ez effélétől már régen félvén Patzko; nagyon szorgalmatofkodott, hogy 
vallyon kit kapna ö, Ujsag Irot, ha ezt elvefztené? Gyakran kérdezé töllem; 
hogy nem venném é rá magamat, a' jo hafzonért, mint hogy láttya hogy én 
könnyen jutnék az újság iráfhoz? Hiszen hét nyoltz száz forint hafzon nem 
meg vetendő, oly tfendes munkáért ? Én erre neki egyéneién nem felelhetek, 
minthogy e' réfzbe sok környül álláfoktol függök, hanem ef zt mondám: 
Ha azt képzelhetném hogy a' M. B. Ur ö Ngök; az Urfiakat, (:minden eddig 
tö t t , haza vinni tzélozo igyekezeteket, meg változtatván:) még ezutánn is 
az én gondvifeleiem alatt , Pofonba tartani károfnak nem Ítélnék; ugy fel 
válalnám az ö Ujsaga iráfát, mert a' mint e' két utolfonak meg iráfábol ki 
tanultam; meg tudnék irni, minden újságot, igen könnyen 20 ora alatt; egy 
héten pedig 40 órát olyan hafzon reméníege alatt, nem sajnálnám dolgozni, 
igy tehát, [még egyszer, áthúzva: így tehát] ha ö Nagyságok előtt ez kép
telen és hej telén dolognak nem fog láttatni, én hamar réá venném magamat. 
E vala az én Patzkonak adott feleletem; de erre a' feletre [!] mi fog lenni 
a' Nagyságtok, rollam való képzelödéfe, azt ón nem képzelhetem. El hifzem 
igen jo nem lefz, de már e' ki van mondva, és erre már tfak a' Nagyságtok 
itéllet tételit várom, 's mingyárt leindulok az Úrfi ö Nagyfágokkal Petzel felé. 

Ez az egész dolog még tfak képzelödés, mert Révai még vifzfza jöhet, 
de ha valofággá tanál válni; ugy hogy többé az orfzágba bé ne jöjjön, (:a' 
mint némely leveléből azt gyaníthatom:) és ha Nagysagtok is képzelhetőnek 
Iáttyák, változtatni [más szóból javítva], a' Mlgos Urfiakrol eddig tfinált 
végzéfeket; remónlem hogy véghez tudnám azt vinni, hogy az Urfiaknak 
még ezutánn is Pofonba lejendö mulatáfok nem leníie gyumöltstelenebb, 
mint akárhol egyebütt, sőt látom olyan módját, a' mely által sok tekintetbe 
elömenetelefebb lenne. 

A Contokat magokat nem tar tam helylyesnek le küldeni, hanem inkább 
magammal le vinni; mivel igen nagyok és a Pof tán sokba kerültek volna. 
Következnek ily rendel: 

A' Gazdáé egész Májúiig mindent együvé vetve a 120 forintot 
is; melyet 3 Április fizettünk; ki húzván, fi. 167. lOx 

Kreiner nevű Magyar Szabóé , 28. 35x 
Kieleman nevű Német Szabóé 24. 19x 
Mitterhaufer nevű Tsizmadiájé 14. 45x 
Willfing Compactoré 7. 17x 
A' Mosonéjó szinte máffél efztendötöl fogva 31. 26x 
Az Afztalofé, Gedeon Úrfi Agyáért 1. 30x 

275 2 

Ezen kivül még a Patikáriusnak is tartozunk vagy 20, vagy talám 
több forintal is, de mint hogy ö moft Bótfbe van, és a' legényeknek Contot 
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irni nem f zabád; azt ezután tudhatom meg, azt pedig le menetelünkkor Ágens 
Urtol fel kérhetem. 

A Bagagiaink le inditáfárol ugy gondolkoztam, hogy hajón fogjuk 
le küldeni. 

A' koronának fel inditáfa, mely nevezetes környülálláfokkal efett 
légyen meg, Újságomból tudom olvafta Nagyfágod, azt még hozzá tehetem 
hogy azomba mingyárt el hireíedett az egész varaionn, hogy a' mendörgés, 
es a' nagy zápor, kimozduláfa szempillantáfába kezdődött; abból tehát oly 
szörnyű miráculumokat, *s jövendöléfeket tfinált a' tfudakba gyönyörködő 
balgatag köznép; hogy nevettfég volt halgatni. Némely ezt mondotta: Bezzeg 
meg tettzik hogy még az Iíten sem. akarja a' koronának Pofonból való ki 
vitelit. S. a. t. A Gróf Efzterhazi Ferentz Ur ö Ngá Inftellatioját hofzfzafon 
kell vala le irnom; de semmiképen hiteles és értelmes emberre nem kapék 
akkor hirtelen; talám a' jövőbe bővebben le lehet irni. Maramarofbol moft is 
a z t irja egy Correfpondens, hogy ot t még meg nemfzünt a' föld indulás. 
Bátorkodom alázatofon kérni Nagyságodat, hogy ezen tudofitafomra, mél-
toztafsék minél hamarább vállafzolo parantfolattyát fel indítani; mert a' 
mig a' fel nem jö meg nem fogunk indulni. Fel jöhet pedig 25 vagy 26dikra. 
Az Úrfiak mind eddig is igen jo egéffégbe vágynak, és az examenre tüzefsen 
kéfzülnek. Magamat nagy bizodalommal ajánlván érdemem felett ki nyert 
<Gratiájába, vagyok 

Meltofagos Baro Ur 
kegyes Patrónus Uram Nagyságod 

Pofon 1784. 18Lk Apr. • 
alázatos szolgája 

Gyarmathi Sámuel 

VI. 

Id. Ráday Gedeonnak. —Pozsony, 1784, április 29. 

Gyarmathi holmijuk egy részét már hajón leindítá, de a megváltozott paran-
•csolat szerint ismét szállást és kosztot fogadott hónap számra. — Ritka csigák. — Révai 
lír, ha Pozsonyban nem írhat, Bécsben is akarja folytatni az újságírást. 

Méltofágos Báró Ur! 
nékem igen kegyes Patrónus Uram! 
Minekelőtte a' Nagyságtok megváltoztatott parantfolattyát vettük 

volna, már két ferflagba a' könyveinket és némely portékáinkat, mint hogy 
•éppen tegnap indula egy hajó; le indítok; de mint hogy köntöfeink és ágy
neműink még nagy refzin i t t vágynak; tehát a' Nagyságtok további rendelé-
feket várván, a' parantfolat szerint, holnap számra fzálláft és köfztot foga
dunk, es az Ifjú B. Ur ő Ng^ Pofonba lejendö fel jövetelit nagy őrömmel 
várjuk. Addig pedig az Úrfiak a' szinte bé következendő examenre igen 
iszorgalmatofon kéfzülnek, minthogy [még egyszer, áthúzva: minthogy] 
egéssegek állandó volta, elmebéli frifsefégeket segiti. T. Komjáti Uram leve
lét hogy által küldeni méltóztatott Nagyságod, alázatofon hálálom. Nem ir 
abba nekem semmiről egyébről, hanem tiz darab nekem váfárlott tfigákrol, 
a ' melyek, minthogy ritkábbak, ugyan drágák is, és inkább tfak Nagyfá
god gyüjtemennyébe valók. Úgymint két Argonauta 5 Belga forinton. Nautilus 
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major. 4 forint: — minor 1 fi. Két Chama 1 fi. Teliina álba et fláva 1. fl„ 
Három Venus 2 fi. Ezeket legottan gyanittya Nagyfágod, hogy nem nekem 
valók. Lejövetele idejéről nekem T. Komjáti Uram semmit sem ír, de a* 
Nagyfágod leveléből már azt is látom. Vallyon nem lefzen é Pofonba, még 
a Nagyságod tifzteletéhez is, Pünköft felé szerentfénk? Gyanitom. A Révai 
Ur reám fzálhato Újság irása még mind eddig is tfak álom, és valofaggá, 
nemvált, 's talám azzá sem vallik, hanemha a' dolgok igen nevezetes válto-
záft szenvednek. Mert Révai Ur, ha Pofonba nem irhát, Bétfbe is akarja 
fojtatni az újság iráft, 's ha ez meg alhat, úgy majd ket újság iro is támadna,, 
és meg válnék mi lenne belölle. További parantfolattyokat Nagyságtoknak 
nagy tifztelettelelvarván [!], vagyok, 

Metofágos [!] B. Ur 
kegyes Patrónus Uram Nagyfágod 

Poson 29. Apr. 1784. 
alázatos szolgája: 

Gyarmathi Sámuel 

VII. 

A Ráday-család egy tagjának. — Pozsony, 1784. május 27. 

Levelezésükről. — Május végéig fogadták fel a szállást, tovább nem is marad
hatnak ott. — Várja a további intézkedést. —• A deák nyelv számkivetése; a német 
nyelv. 

Méltofágos Báró Ur! 
nékem kegyes Patrónus Uram! 
Miolta a hajóitól, a' ki portékáinkat le vívé; és utánna való naponn 

mingyárt a Pof tán; két rendbéli leveleimmel udvarlottam Nagysagtoknak, 
ez holnap elején; az olta nem vala szerentfénk többé a' Nagyságtok kivánt 
egéflégéről, és hollétéről tudnunk. Még a Coníiliarius Ur ö Nga is sokfzor 
fohajtva emliti, hogy a Pétzel felöl jöhető Poíták mely igen el aluttak. De 
el hifzem hogy az lfju Báró Ur ö Nga Vármegyejivei fokkal foglalatofabb 
moft hogy fem mint egy illyen kár nélkül is haladható foglalatofságra fordit-
hafson időt. Miolta minket a' Nagyfágtok leg utolfo levelei, ez holnap eleinn 
Pofonba marafztának, azolta lakunk a' Gazdának egy alfo szobájába, a* 
melly ugyan fzoros, és télbe szagos is volna, de moft illy nyári meleg időbe 
még hives. De már ebbe se maradhatunk holnap utannál tovább, mert az ' 
holnap, a' mellyre ki fogadtuk, el tölt, nem is kérhettyük több holnapra ki 
a' Gazdától mert rég bérbe adta máfnak. Minthogy tehát az lfju Baro Ur ö 
Ngát minden szempillantáfba várjuk; tehát addig egy fogadóba fzállunk bé, 
talám már rövid idönn fzerentfénk lefz ö Ngahoz, és akkor jövendőbeli állo-
potunk változáfát is ki fogják a' Coníiliarius Ur ö Ngával együt tfinalni. 
Ez a' dolog igen nagy meg fontoláft érdemel, és tfak akkor lehet Nagy
fágod is bizonyos az Úrfiak jövendőbeli tanuláfok hellyiröl és módjáról,, 
minekutánna ö Ngá a' Conf. Ur ö Ngával ezt meg fontolván, Nagyságod
nak, ez iránt küldendő levelek által hellyes okaikat rendel elő fzamlálándjak. 
Mert én valahányfzor a' Conf. Ur ö Ngával az Urfiakrol befzellek; minden
kor fel buzdul az a' nagyfzivü drágalatos Ur, és el nézi tellyes életekre efhetö 
minden következeiit, az Úrfiak moftan lejendö jobb, vagy roízfzabb vál-
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tozáfának, és annak vállafztáfábann olly nagy szivefséggel törekedik, hogy, 
ha tulajdon Édes Attya volna sem köteleztetnék többre. 

Tudom eddig rég meg tölt a' Nagyfágtok füle is a' Deák Nyelv szám-
kivetéfbe lejendö küldetéfe iránt való hirrel. Ez ha moft tökelleteffegre nem 
mehetne is, a' lehetetlenfég miatt, de bizonyosonn olly fundamentom vető
dik az elfő próba által arra, hogy kevés efztendök alatt a Haza Ifjai a' Német 
aiyelven lejendö munkálkodásra el kéfzülnek. Rövid időn Nagyságod tifztele-
iéhez lejendö fzerentfémet reménlvén, nagy tifztelettel maradok 

Méltofágos B. Ur! 
kegyes Patrónus Uram Ngőd 

Pofon 27 May 1784 
alázatos szolgája 

Gyarmatin Sámuel 

VIII. 

Id. Ráday Gedeonnak. — [Pozsony.] 1784. június 6. 
Komjáti uram nem jön nevelőnek; ezért utódjául Benkő Ferencet ajánlja. Bár 

gyönyörűségét találja Gryarmathi az úrfiak nevelésében, de a nevelősködőssel élete 
jövendő céljától igen messze távolodik. — A repülő golyóbist ő bocsátotta fel. —• Az újság
írónak örömet szerzett a báró dicsérete. — Elszámolás. — Könyvrendelés. — Családi 
vonatkozású hírek. 

[A borítékon: de Prefbourg a Monfieur Moníieur le Báron Gedeon 
Ráday Le Pere Confeiller de Sa May te Imp , e Royí^. &ct Apoft[o%«e] par Bude 
a ) Pefth.] 

6a Junii 1784. 
Méltofágos Báró Ur! 
Nékem kegyes Patrónus Uram! 
A Nagyfágod Méltofágos tudofitáfát igen nagy tifztelettel vévém. 

Hogy T. Komjáti Uram le nem jö, azt igen nagyon fájlalom. Én előttem a' 
^Nagyfágtok Méltofágos ket kedves Magzati sokkal érdemefbb féltő kintiek, 
hogy sem mint addig, mig kezeimből más Érdemes férjfiu kezeibe által nem 
adtam, háládatlanul el hadgyam. Jóllehet Erdélybe, bizonyos fizetéfre hivat
t a t t am légyen, még Négy holnapokkal ez előtt. En ezen dologról még a' 
múlt efztendöbe igy gondolkodtam, hogy jo volna T. Benkö Ferentz Ura
mat, meg hivni Erdélyből, a' kit maga T. Szerentfi Uram is ajánlott volt. 
Ez moft Gróf Kendefi kis afzfzonyokat tanit tya, es moft éppen talám Malom-
^izen Háttzeg-Vidékibe mulatnak, Hunyadvármegyébe. Ez egy igen érdemes 
Papi Ember, tani tot ta a' Ribitzei Ur fiait, a' kikkel Göttingába, fel is utazott 
volt, minekutánna egyfzer le jöt t volna Helvetziábol. Ez igen jo kerefztény 
Theologus jámbor termefzetü, a' Naturális Hiítoriába nevezetefenn jártas 
derék kis ember. Nem képzelem hogy moftanfág szerentfésebb vállafztáfunk 
lehetne ennél. En ö kigyelmét meg kináltam volt még Szebenbe mulattomba, 
baráttfágos levelem által ezen Conditioval, és feleletéből azt olvafám ki, 
-hogy igen könnyen réá venné magát a' ki jövetelre. En irok ez iránt T. Sze
rentfi Uramnak is, és küldök kézihez egy T. Benkö Uramnak fzollándo levelet, 
a ' mely mellé tejendi T. Szerentfi Uram a' magáét, es lefogja küldeni a' 
Nagyfágod kezeibe, hogy ha Nagyfagodnak tettzik, tehát bé fogja Nagy
ságod Erdélybe küldeni, és az által T. Benkö Ferentz Uramat Malomvizröl 
Hunyadvármegyéböl meg hivni. Jo lefzen T. Kováts Enyedi Profeffor Uram 
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kézibe küldeni ezért, hogy ha Gróf Kendefiné nem Malomvizenn talál moft 
lenni; tehát fogná T. Kováts Uram oda küldeni a' levelet, a' hol moft mulatnak. 
Ezt a' módot látom, a* mely által remélhetem az Urfiaknak jo kéz és sziv 
alá lejendö jutáfokat. Ez a Correfpondentia három hét alat t leg fellyebb 
véghez mehetne, és ha réá venné magát T. Benkö Uram; Juliufba ki is jöhetne. 
Adja az Iften hogy ezen gondolatom a' Nagyfágtok örömére fordulhaffon. 
En meg vallom hogy valahányfzor azokat a' jo Urfiakat es, moftani vezér-
léfekböl következhető jövendőbeli boldogfágokat fontolóra vefzem, mind 
annyifzor párt ütéft érzek fzivembe. Egy refz abba ezt fugalja: Ugyan nem 
gyönyörködnél é abba, ha egy olly ritka kegyefségü M. Baroi Ház ily két. 
drága reménfégét, a Hazának érdemes" tagjaivá, 's kegyes Uri Szüleinek 
örömök tzéljaivá tehetned szerentfés neveléfed által? A mas rész ezt feleli: 
En abba leg nagyobb gyönyörüfegemet találnám az igaz; de mit képzel
hetek azután életem jövendő Czéljául? Mely mefzfze távozom el attól a ' 
végtől, a' melyre fiettem, és a' melynek el mellözéfivel minden jo lelkű Hazám
fiai méltán vádolhatnak? Illyenn gondolatim közt jobb utat nem találhaték. 
a' Nagyságod Meltofágos Uri Házához égö hiv tifzteletem meg bizonyitáfára> 
hanem a' T. Benkö Uram ajánláfát, annyival is inkább, hogy ö kigyelme 
hoszszabb ideig, sőt talám végig is i t t maradna, a' mint efmérem terméfzetét. 
Az Újságba emiitett repülő Gollyobift igaz hogy én botfátottam fel, és hogy 
á' Nagyfágod ditferete abba engem meg ditföite, abba minden jutalmak 
felett való béremet találom. A Magyar Újság iro, Sublimi feriit Sidera Vertice. 
És azt mondotta hogy nem fzomorittya ötét senki ragolmazáfa, mikor illyen 
Itéllö Biro meg dltférte. A minapi Contok között a' Patikariufé nem vala 
ot t , és a Szaboje, s a' Mosojé azolta szaporodott is, le küldém tehát Nagy-
fágodnak mindazokat illy rendel: 

A' Magyar Szabojé Rfl. 
A' Tsizmadiájé . 
A' Nemet Szabojé ,.. 
A' Kompactoré '. 
Az Afztalofé 
A Mofonéjé 
A' Patikariufé máffél Efztendötöl fogva 
A' Gazdának, valami Ref tantiája és igy felfertály Efztendei 

tartáfa 
Suina 266. 31 

Lőve a' Paranfolt könyveket le fogja Nagyfágodnak Peftre küldeni* 
Pal Úrfit haromfzor a' hideg ki lelte, mely harmadnapi volt, de mar rég 
el hagyta és igen frifsen vagyon, mint fzinten Gédéon Úrfi is, úgymint a' 
kik nagy tifztelettel tfokolják a' Nagyfágod kegyes kezeit. En pedig örömmel 
el várnám ha Nagyfágod leg elfő leveleben bennünket tudofitani méltóz
tatna, hogy vallyon Hainberger Betfi Hajós két ferflagunkat, és almári
umunkat meg vit te é Peftre május elein, maradván örökös tifztelettel 

Méltóságos B. Ur. Kegyes P. Uram Ng~öd 
alázatos szolgája 

Gyarmathi Sámuel 
(Ugyanebben a levélben G tételt tartalmazó elszámolási cédula 1124 forint ösz-

szegről, hátán egysoros német feljegyzés.) 

28. 35x 
21. 
27. 19x 
7. 17x 
4. 54x 

37. 16x 
57. 30x 
82. 40. 

V 
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IX. 

Id. Ráday Gedeonnak. — Pozsony, 1784. június 24. 

A könyvszámla kifizetése és egyéb elszámolás. Kéri a könyvek visszaküldését* 
a kért könyvek jegyzéke. — Patzkó fösvénysége miatt Buzinkai nem dolgozik többé 
a Magyar Hírmondóban. Tállyai és Szacsvay. — Gyarmathi mégsem vállalja az újság
írást: ez céljával igen ellenkezik. — A ne velő-utód.18 

Meltofágos Báró Ur! 
nékem kegyes Patrónus Uram! 
Imé a' Löwe két Contoját, mellynek lőtt ki fizetéíet maga alá íráfával 

bizönyittya, a' Nagyságod parantfolattya szerint le küldém. A Gazdának 
pedig a' . . . forintokat nem fizette meg az Ifjú B. TJr ö Nga hanem fordította 
azt a Szabó Tsizmadia Compactor Afztalos, es Mosoné adofságaiknak ki 
fizetéfére, minthogy ezek nem ujjak, mint a Gazdáé, hanem régiek. A' Gaz
dának pedig házul fogja meg külfdejni azon pénzt. Az ujj Gazdafzfzonyunk 
igen jol főz; úgyannyira, hogy ha mind végig igy fojtattya máffél annyi 
bért érdemel, mint a' Szötsné, múlt Gazdafzfzo/~m/yunk, Még is jóval oltfóbb. 
Mert azon kivül hogy annyifzámu ételt főz ez is mint a Szötfné; még bort is 
ád, egy itzét napjába, Abrofzokat, 's afztalkeízkenöket is mos, két szép fejér 
kenyeret is ád; 's még is mindezekért efztendöre tfak 400 forintokat kér, 
a' mellyböl jut holnap számra 33 fi. 20 x. Mindezekért pedig a' Szötfnének, 
a' mint fel vetem 456 forintokat fizettünk. A Contractuft ugy kivánta tfinálni 
hogy minden holnapra fizefsük ki előre, de az elfő holnapot meg is exceptioba 
tet tük, mivel ö Nga moft ki nem fizethette. Hanem a' mafodik holnapnak 
az elejin fogunk fizetni, az elfő és máfodik-holnapért 66 ft, és 40 x. Ezt pedig 
előre igen fzükségesnek tar tot tam Nagyságodnak eleve meg jelenteni, ne hogy 
a' Főző Afzfzonyunk a' pénz kéfedelmiért kedvetlenkedvén rofzfzul főzzön 
az Urfiáknak. Szalláfunk pedig; mint hogy a' kettőt egy háznál lehetetlen 
vala öfzve szerkeztetnünk, vagyon harmadik háznál a' fözötöl, és igy könnyen 
által hordhattyák a' fzolgák. Fizetünk a fzálláfért, mellybe Nagy két szoba, 
es egy kiffebb van; fél efztendöre fogadva 40 forintokat, mivel kávét is főz 
és házat is takarit, e' bérért. E ' nem fogja September előtt bérit sollicitálni^. 

Minthogy a' minap könyveinket, és némely portékáinkat le szállitók 
Peftre; tehát már nagy bajba vagyunk némely könyveink i t t nem léte, miatt , 
mivel nints [a nints szó utólag betoldva] Clafficus könyvek. Inftálunk azért 
alázatofon Nagyfágodnak, méltoztaffék Szabó Uramnak parantfölni; hogy 
az alább fel jegyzet néhány könyveinket, es valami ruhákat is, egy kis 
ferflagba, egy Landkotfiftol vifzfza küldeni ne fajnálja. Nem megyén tfak 
50 fontra is annak nehézfége. -

Az Úrfiak könyvei, mellyek efzünkbe jutnak ezek: Ciceronis Epiftolae, 
et Orationes Tyrnavise. Nóvum Teftam. Latin. Baumeifteri Philofophia. 
Horatius. Július Csefar. Ovidii MeftamJoTiph. in Compactione Anglica, 
(:non verő in pergamena:) Cornelius, [Nejp. Cellarius quadrilingvis. Gram-
matica Rhenii. et Cellarii, dufoj exemplaria. Syntaxys [!] ornata. Hübneri 
Enucleati Hiftoria [pojliticsi Tozens Neue Verfaffung von Európa. Az enyimek 

18 A levélpapír szúette, elsárgult, ezért a levél nem mindenütt olvasható. A kikö
vetkeztetett szórészeket szögletes zárójelbe tettem és dőlt szedéssel jelöltem. Azokat 
a szúette részeket, amelyeket nem is tudtam rekonstruálni, ,,. . ."-tal jeleztem. 
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ezek lefznek: Pharmacopsea Auftriaca Provinciális. Unzer [!] Medicinisches 
Handbu/cAy Difpenfatorium Edinburgenfe. Gruneri Semiotica, Home Beob-
[achjtnngen. Az Ötfemnek vannak egy néhány kurta ingei, egy Yfilagjos 
vad galambf zin uj nadrága, egy vad galamb fzin, de kék haj/tó/káju kaputtya; 
egy kék, ezüft gombos lajbele, 's egy néhány lábravaloja. Mindezeknek azon 
két Ferflágbol való ki fzedéfe iránt, szivefen kérem Szabó Uramat, a' Nagy
ságod engedelméböl. 

Az Újság Iro igen érzékeny háládatofsággal vévé, 's olvafá a' Nagy-
fagod bőltf itélletét, és sajnálja nagyon hogy tovább is nem lehet szerentféje 
oly szép ditféreteket nyerni, de ennek oka a' Patzko föfvénysége, mert ö 
nem akarván ,ezen Buzinkai Nevű (:regi Doctor Buzinkai Fia:) Cancelliftá-
nak érdeme szerint való fizetéft adni, tehát meg alkuvék Tállyaival a Német 
Újság Írójával illyen modonn; hogy Tállyai adjon neki 1000 forintot az egéfz 
Újság hafznábol, 's a' többi maradjon Tállyainak. Minthogy pedig Tállyai 
magyarul nem tud; tehát ö meg alkudott egy Szatfvai nevű szegény Magyar 
Deákkal, a' kinek ö elibe fogja fzabni németül hogy ez mit irjon magyarul. 
Én már e' két külömböző állattól öfzvérnél egyebet nem várhatok. Félő 
hogy e' szép dolognak, e' rofz német Föfvényfege miatt, vége fzakad. Nékem, 
a' mint a' minapi levelembe is emlitem, jo szivei által adta volna az újság 
irást, de hofzfzas, és meg ért fontoláfok utánn által látám, hogy ez igen hamar 
mulandó hafzon lejénd, és az en tzélommal nagyonn ellenkező. 

Eddig ugy vélem meg érkezett a' T. Szerentfi Uram levelével együtt, 
az én, T. Benkö Uramhoz intézett levelem is. Talám lehetne vagy egy holnap 
múlva feleletét venni T. Benkö Uramnak. Magamat érdemem felett való 
gratiájában alhatatofon ajánlván, vagyok 

M[élto]ia.gos B. Ur kegyes Patrónus Uram 
Nagyfagod 

Pofon 24. Jun. 1784. 
alázatos szolgája: 

Gyarmathi Sámuel 

X. 

Id. Ráday Gedeonnak. — Bécs, 1784. június 30. 

Három napi bécsi recreatio. — Sietteti utódjának meghívását. —• Fizetési köte
lezettségek. — Gráffer bécsi könyvárusnál levő adósságának kifizetésére 130 forin
tot kér. 

Méltofágos Baro Ur! 
igen kegyes Patrónus Uram! 
Mi fel jövénk Bétfbe az ö Nagysága engedelméböl, Betfi recreatiora, 

vagy három napra. Holnap vifzfza fogunk indulni Posonba, tanulásink foly
tatáfára. A' T. Benkö uramnak fzollo levelemet, mellyet T. Szerentfi Uram 
•&' maga levele mellé te t t , talám eddig vette Nagyságod, és ha tettzeni fog, 
el is küldendi T. Benkö Uramnak, egy meg hivő levéllel együtt; Malomvizre, 
de ugy hogy elébb T. Prof. Kováts Uramhoz mennyen Enyedre, mert ö 
kegyelme bizonyosan tudja hollétit T. Benkö Uramnak; és levelét hiba nél
kül meg küldi, a' melly külömben, a Grófné Nyári lakása változtatása miatt 
könnyen el tévellyedhetne. Vaj ki jo lenne, ha T. Benkö Uram azt rál la-

i 
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fzolná, hogy még Auguftufba ki indul, hogy még Poíonba hozzá szoktat
hatnám az Úrfiak terméízetéhez. De hát ha ö kt gyeimé valami nagy akadállyá 
miatt , többé a' Hazából ki nem jöhetne, nem remélhetnénk é más érdemes 
Embert a' moftanfág haza érkezendő, vagy Érkezett, két haza Academicuísai 
között? En az alatt gondolkozom szüntelen, hogy, ha a' réfzbe fzerentíéfek 
nem lehetünk, tehát máft valakit, a' kinek érdemei ezen szolgálatra elógfege-
sek, addig ki kerefek. Igen jo lefzen tehát T. Benkö Uramnak mind az én, 
mind a T. Szerentfi Uram levelét a' Nagyságod melléje tejendö iráfával együtt 
el küldvén, kérni, hogy leg ottan feleljen, hogy ideje koránt, lehefsen szük-
fegünkről tennünk. A Pofoni Gazdaafzfzonyunknak, meg kivántato holnap
számi fizetéfét: a' Contractus szerint, Nagyfágod Gratiájábol alázatofon el 
várjuk, Juliufnak kezdetibe, még pedig ugy hogy akkor a' két elfő holnapra 
fizetheffünk meg, 66 forintot es 40. krajtzárt; a Contractus foglalattyát a' 
leg utolfo levelemben is ki i r tam volt, és abból ez ki láttzik, hogy azt te t tük 
volt magunknak kötelefségűl. 

Kéntelenittetem magam különöfön is alkalmatlankodni Nagyfágod-
nak, nevezetes szükségemtől indittatván. Gráffer Bétfi könyvárofnak adós 
vagyok 130 forintyával már két efztendöktöl fogva; tovább várakoztatni, 
háládatlanfágnak tartom. Inftálok azért alázatofonn Nagyságodnak, mél-
toztaísék ezen fzükségemben segedelmemre lenni. Szégyenlem ugyan valójába, 
hogy illy hamar alkalmatlankodnom kell Nagyságodnak; de ha még tovább 
halafztom, annak le fizetéfét, más jo barátim el vefztik miattam nálla Creditu-
mokat. ígértem pedig hogy Július eleinn nekie meg fizetek. Illy alkalmatlan 
levelemről alázatoson engedelmet kérvén, nagy tifztelettel maradok 

Meltofágos Baro Ur 
kegyes Patrónus Uram Nagyfágod 

Bets 30. Junii 1784. 
alázatos szolgája 

Gyarmatin Sámuel 

XI. 

Id. Ráday Gedeonnak. — Pozsony, 1784. július 18. 

Számvetés. — Benkő meghívása. — Az új újságíró: Szacsvay már négy újsá
got írt. 

[A borítékon: A Monfieur Monfieur le Báron Gedeon Ráday Confeiller 
de sa Mayí? Imp!?. Royli et Aj)OÍt[olique] par Bude a) Pefth. (Ez utóbbi szó 
áthúzva, helyette idegen írással: Pizel Kerepes.)] 

Meltofágos Báró Ur! 
igen kegyes Patrónus Uram! 
Nagyfágod kegyes Gratiájábol a' Fözö számára fel küldött 66 forin

tokat és 40 krajtzárokat nagy háládáffal vettük. Nagyságod méltóztatván 
öfzve hafonlitani a' múlt, és moftani fözö Gazdafzfzonyinkat, igen oltfon 
veté, a' múltnak fizetéfét, 390 forintba a' fözófért, mivel az addig volt tfak; 
mig kegyed magokkal voltának az Úrfiak; de miolta Ötönn vagyunk, az 
ötfémmel, együtt azolta a Nagyságod Gratiájábol az ö fizetófe is 50 forin
tokkal; (:es igy 44015:) szaporodott, a tfupa fözéfiórt, Ezen kivül vagyon 50, 
a' szobákért. Hogy azért világofoim meg teffók, mennyivel oltfobb, a' moftani 
fözéfűnk a' múltnál, imé illyen Parallellát jegyzek fel: 

12 Nyelrtudományi Közlemények LXI. 2, 
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Murr Uramnak adtunk: fi. Most pedig adunk 
/A szallafért 50. fi. 70 
Öt ízemély kofztyáért. 's kávé Öt fzemély kofztyáért . . . . 400 

meg fözefiért 490 NB. borral 's afztali ruhák 
Borra 10 mofáfával, 's kenyérrel 
Az afztali ruhák mofáfáért a' együtt. 

Mofonénak 5 
ezt pedig moft a' Fözönk 

moffa. 
A Szolgáloknak, takaritáfáért A Szolgálónak, 's 'a kavé-

a' fzobáknak 8. főzönek 10 

Summa. 563 480 fi. 

Ebből tehát meg tettzik hogy nékünk moft 103 forintal oltfóbbért 
főznek; es mivel a' fzálláfunk 20 forintal drágább; az egéfz költségünk 563 
forint; de mégis 83ü^i oltfóbb mint Murr Uramnál volt. Mindezek jól
lehet igy légyenek; de még is attól félnünk nem lehet, hogy a' 
moftani fözönk ezutánn többet kérjen, mert én azt neki nem mon
dom, hogy mennyivel jobban főz a' máfiknál, sem azt meg nem jelentem, 
hogy a' maiiknak mit fizettünk, hanem a' Contractufunk ereje ízerint meg 
kivánom hogy ha mi kivánfága szerint fizetünk; ö is kivánságunk szerint 
főzzön. Még mind eddig is jol meg felelt kötelefséginek. A T. Benkö Uramnak 
fzollo leveleink tudom eddig le érkeztek, mert egyfzer már retourozták volt, 
ide. Az Ifjú B. Ur ö Nga méltóztatik nékünk meg engedni, hogy ha a' Nagy-
fágod böltf tettzéfével is meg fog egyezni, tehát mig Pétzelre le mennénk, 
addig Őrbe mennénk az Afzfzony T. Szeremleiné Afzfzonyhoz, ez iránt, a' 
Nagyságod Parantfolattyát nagy tifztelettel el várjuk. Bétfböl is Udvar-
lottam vala Nagyságodnak alázatos tudofitáfommal. Az Újság iro jóllehet 
változott már, de még is reménfég felett ir, ugy hogy napról napra öregbül 
az iráfba, lehet belölle jot várni. Ez egy szegény Református Deák, Szatfvai 
nevezetű Vétfi Erdélyi fi, Meg vallik millyen itélletére fog Nagyfágodnak 
méltó lenni, Már Négy Újságot irt. Magamat érdemem felett ki nyert kegyes 
Gratiájábann, alhatatofonn ajánlván, vagyok 

Meltofágos Baro Ur kegyes Patrónus Uram 
Nagyfagod 

Poson 18a Julii 1784 
alázatos szolgája 

Gyarmathi Sámuel 

XII . 

(Ifj. vagy id.) Ráday Gedeonnak. — Pozsony, 1784. augusztus 19. 
Elszámolás. — A nevelő-utód kérdése: Benkő Ferenc vagy Török uram. — 

Vegyes hírek. 

Méltóságos Baro Ur! 
méltóztatott kegyes Patrónus Uram! 
Az 60 forintokat a' Nagyságod kegyeffégéből, és a' Graeffernek kül

dendő 125™! való Ígéretet, érzékeny háládatofsággal vettem, és leg főbb 
kötelefségemnek tartom, Nagyságodnak olly sok grátiáit, minden ki telhető 
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igyekezettel meg érdemleni. Eddig T. Benkö Uram vehette talám a' tudo-
íitáft, de igaz hogy Háttzeg vidékibe rendeletlenek a' Poíták. T. Török U. 
volt egyfzer nállunk, és ugy tapalztalam hogy elíö tekintetre sok érdemes 
tulajdoníágokat mutata. De viizont vifzfza mene Bétfbe, és ot t mulat egy 
ideig. 

Mi az Urfiakkal, az Őrbe való menetel iránt igenis egyedül kéréfünk-
nek a' Nagyfágod bölts akarattya alá lőtt botfátáfával vagyunk, és arról 
September véginn a Nagyfágod Parantfolattyát el várjuk. 

A Főző Gazdafzfzony mind e' mái napig is igen jol vifeli magát, és 
emberül főz. Az ö számára is a' Sz Mihály napi Ángaria közelit. 

Gants igen nagy örömmel olvafta fementelen szerentféjit, mellyel 
Nagyságod emberfeges maga vifeletiért, érdeme felett méltóztatik kegyeffen 
meg jutalmaztatni. Ez egyet én se szégyenlem ditferetére meg jegyezni, 
hogy azon kivül hogy Nemes Ifjú; olly nemes tulajdonfágokkal is bir; (:minémü 
az hivség, igaz mondás, szemérmetefség, köteleffégébe, jo kedvel, és igen 
nagy serénységgel való el járás;) hogy nem reménlem hogy a Nagyságod 
szolgálattyába, soha is ennél jelefebb természetű Ifjú foglalatofkodott volna. 
Azért ugy reménlem, hogy arra a' szép szolgalatra, sok Ifjakközzül is enné] 
méltóbbat nehezen vállafzthatott volna Nagyfágod. 

A Méltofágos Confiliarius Ur tegnap le indula Dollyánba, Négy szekérrel, 
de egy néhány ferflágjait hajonn fogják le vinni, a jövő holnap véginn. A' Con-
fcriptiot fogják kezdeni 20? Septembris. a 40 Procentora nézve, de ezt már, 
el hifzem rég hallották Nagyságtok. . 

Magamat erdemem felett tapafztalt Gratiájába Nagyságodnak örökös 
tifztelettel ajánlván vagyok 

Méltóságos Baro Ur! kegyes Patrónus Uram 
Nagyfágod 

Poson 19 Aug 1784. 
alázatos szolgája 

Gyarmathi Sámuel 

XIII . 

Id. Ráday Gedeonnak. — Pozsony, 1784. augusztus 21. 

Török uramra nem számíthatnak. —• Andrád Sámuelt ajánlja utódjául. — 
A király agyonlőtt egy parasztlegényt. 

Méltofágos Báro 'Ur! 
méltóztatott kegyes Patrónus Uram! 
Jóllehet tegnap előtt inditám Pé.tzelre egy levelemet, de még is ma egy 

újságot halván szükfégesnek tar tam Nagyságodnak azzal udvarolni. T. Török 
Uram i t t ebédele ma nállunk, és .azt monda hogy Gyöngyöfre meg hivták 
Papnak, es hogy el is fog oda menni. Ebből tehát igy ki fogytunk, ugy hogy, 
ha Benkö Uram nem talál jöni, már ide nem bizhatunk. Ugy is tapafztalom 
én azt hogy, ha az illyen rendű már efmeretes érdemű Academicusokhoz 
follyamodunk, mindenkor tfak hafonlotol lehet félnünk, tudniillik, hogy egy 
néhány holnapig i t t mulat, 's azutánn el megyén, mihelyt olly érdemes helyre 
hivják. De egy ollyan ember, a' kit sohova se hivhatnak, mert tanulni akar, 
és annál fogva három négy efztendeig helybe maradhat; ugy vélem sokkal 
több hafznot tehet, Mar pedig ha Benkö Uram ki nem jö; Andrád Uramnak 

12* 
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tanuláfa végzéfiért szükfégefenn egy helybe kell ülni három, 's talám négy 
efztendeig is. Ha azért [ezért-ből javítva] belfö tökélletefsegeivel, mellyekröl 
én bizonyos vagyok, Nagyfágod meg elégfzik; es ha az Ifjú Báró Ur ö Nga 
a' külfökbe hibát nem talál; annak idejébe parantfolhatnak Nagyságtok 
ö kigyelmével. I t t emiithetem azt is, hogy az Úrfiak ö kegyelméhez igen nagy 
hajlandofággal vágynak mind a' kettenn. Ezen dolgot tehát addig, mig a' 
T. Benkö Uram feleletét vehettyük méltóztatik Nagyságod szokott böltfeffége 
szerint meg fontolni, és velünk ugy a' mint íeg hellyesebbnek lenni itélli 
parantfolni. T. Szerentfi Uram is jol efmeri Andrád Sámuel Uramat. Én tudom 
soha se fogom meg fzégyenleni magamat illyen javalláfomért, mert tiz efzten-
dei efmérettfegemtől fogva soha azon ifjúba ki vetőt nem tapafztaltam. 
Ha a' Nagyfágtok tifzteletére olly holtig tar tó háládatoffággal nem kötelez
tetném, es az Úrfiak jövendő boldogfágának kimunkalkodáfa, olly eröfsenn 
szivemenn nem fekünnék, valofággal, nem volnék olly gondos jövendő vezé
rek vállafztáfában, hanem várnék a' jo szerentfétöl. 

Ma haliám, hogy holnap reggel öt órakor indul a' kamarának 17 hajóból 
álló elfő tránfportya, tudom ugyan lefz butfuzodás, sirás rivás, Mert a' Con-
íiliariufoknak nagyobb réfze megyén le egéfz háza nepeftöl együtt. 

Magamat örökös tifztelettel Gratiájiban ajánlván, örökös tifztelettel 
vagyok • 

Méltóságos Báró Ur kegyes Patrónus Uram 
Nagyfágod 

Poson 21 Aug 1784. 
alázatos szolgája 

Gyarmathi Sámuel 

Hlyen Anecdotát befzélnek i t t , hogy maga ö Felfége a' napokba egy 
szarvaihoz lővén, (:vagy máfok szerint, a' dunán kerefztül lővén:) egy parafzt-
nak ifjú legény fiát agyon lövé. Mellyet maga is mingyárt éfzre vévén oda 
mene, és meg szánván kefergö a t tyá t a' holtnak, ajándékozott két ezer ara-
nyot, (:mások fzerint öt ezer forintot:) és fel szabadította minden parafzti 
kötelefség aloll, 's annakfelette ajánlotta kegyelmefségét, hogy akar mit 
kérjen meg nyeri. De a' Parafzt kefervefen sirva, mindezekre azt feleié, 
hijjába, mert a' fijamat Felféged vifzfza nem adhattya. Ezen ugy meg indula 
az ö Felfége szive, hogy kefervefen sirván, el veté pufkaját, 's azt fogadá, 
hogy soha többé nem vadáfz. (:ha igaz volna:) 

XIV. 

Id. Ráday Gedeonnak. — Pozsony, 1784. szeptember 4. 
A nevelő-utód megérkezését sürgeti. Gyarmathit a gróf Rhédei úrfiak mellé 

hívják, hogy próbáljon segíteni elméjek háborodott állapotján. —• Aggódnak az ifj. 
Ráday Gedeon hallgatása miatt. — Családi vonatkozású hírek. — A croatiai vice-bán 
útja Bécsbe. 

Méltofágos Báró Ur! 
érdemem felett méltóztatott kegyes Patrónus Uram! 
A' Nagyságod utolfo leveléből ugy tapafztalom hogy még 28a Aug. 

két rendbéli leveleim, mellyeket harmadnap alatt indítottam vala, meg nem 
érkeztek volt Pétzelre 19?. Ezekbe azt is meg irtam vala, hogy T. Török 
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Uram, Gyöngyöfre hivat tatot t Papnak, nem pedig Gróf Warteníleben Úrfiak 
mellé. Ezen dolog iránt való vélekedéfemet is bövön meg irtam vala ugyan 
azon levelembe,. 

Azon érdemes ember, a' kit Nagy Sámuel Ur javall, minthogy olly sok 
szép tökélletefségekkel bir; elég örömünkre lehet. De vallyon lefz é tfak efzten-
deig is egy ollyan ditferetes embernek nállunk maradandó szálláfa ? Kéttség 
kivül leg ot tann papnak hivják mihellyt hire megyén hogy meg érkezett, 
és a' Nagyságtok udvarába vagyon, mert ez már egy fö recommendatio. 
Bár bé ne tellyefednék jövendöléfem! Már is meg hivták T. Szaklányi Uramat 
Debretzeni káplánynak, az hova ugyan könnyenn nem megyén. Nehezen 
remélem hogy egy hétre el jöjjön a' T. Benkö Uram tudofitáfa, mert egy 
Enyedröl jöt t levélből azt olvafám, hogy még 15? Aug. Enyedre nem érke
zett volt meg a' Ngöd levele, nem tudom az útba miért kéfett. Ezekhez 
képeft tehát igen böltfen tzélozik Nagyfágod a' leg rövidebb utonn, tenni 
eleget, a' Méltóságos Úrfiak szüklégéröl. Emiitettem vala a' Méltofágos Ifjú 
Baro Ur ö Ngahoz inditott egyik levelemben; hogy engem még a' múlt télenn 
meg hiva B. Dániel l i tván Confiliarius Ur ö Nga, maga Tutorfága alatt lévő 
két Gróf Rhedei Úrfiak mellé, hogy próbálnám, ha lehetne é elméjek háboro
dott állapattyán valamit segiteni. En ezen hivatalt el mellőzni hellyeínek 
nem tartot tam, réfz szerint mivel hazám olly érdemes tagja ajánlá, máfod-
fzor, mivel a' fizetef is, mellyet rendelt nem meg vetendő, mivel 100 arany 
Erdellybe szép fizetés midönn az embernek a' mellett az udvarba alkalmatos 
lakáfa afztala, és a' szomfzéd hellyfegekbe szabados kimenéfe is van Praxifra. 
Ezen tüdofitáffal eddig alkalmatlankodni Nagyfágodnak hellytelennek tar
to t tam. De moft, minekutánna már Succefsorom iránt majd tfak nem bizo
nyos vagyok; nem fog nyughatatlanfagomra magyarázodni haza kéfzüléfem, 
annyival is inkább, hogy már azon jo Báró Urnák harmadik levelét vettem 
azon dologról, és az utolfora te t t feleletembe azt Ígértem; hogy mihellyt a' 
Méltóságos Úrfiak számára hellyettem egy érdemes Gondvifelőt találhatunk 
azonnal, ö Ngahak te t t igeretemet haza menetelemmel tellyefitem. Vaj ki 
rég várok én is, de kivált Ágens Mihállyfalvi Ur az Ifjú B. Ur. ö Ngátol egy 
tudofitáít. Sokat vifgállyuk az okát, soha nem tudjuk mire vélni, hinni sem 
akarunk, de kivált nem kívánunk, minden könnyű szerű szónak 
Az Úrfiak Iften jóvoltából igen jó egéífégben vágynak, és szorgalmatofon 
tanulhatnak. A Fözönk moft is, mint ez előtt jol vifeli magát. A Croatiai 
Vice Banus Bedekovits Urrol tudom hallották Nagyságtok, hogy minek
utánna a' Diaetábann el végezték volna; hogy Deputátuft küldjenek ö Felfégi
hez a' Német Nyelv iránt, tehát ez az Ur arra mint halálos vefzedelmü követt-
fégre Gurtius modgyára el kefzité magát, el butfuzván az Orfzágtol, 's maga 
egéfz hazától, 's teftamentomot is tevén, 's ugy indula Bétfbe, az hol midönn 
audientiat kórt volna, azt felelte ö Fellege: Nem vagyok en Tyrannus, hogy 
hozzám ugy jöjjenek, és nem botfatotta magához, de az az Ur addig ki nem 
megyén Bótiböl mig bé nem botíát tya. Magamat örökös tifztelettel ajánlván 
azon érdem felett ki nyert Gratiába 

vagyok 
Méltofágos Baro Ur, kegyes Patrónus Uram 

Nagyfágod 
Pofon 4 Sept. 1784. 

alázatos szolgája 
Gyarmathi Sámuel 
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XV. 

Id. Ráday Gedeonnak. — Pozsony, 1784. szeptember 13. 

T. Szaklanyi uram meghívása nevelőnek. — Az exámenek és a hazautazás. 
Ifj. Ráday Gedeonról elterjedt az az álhír, hogy Kufsteinba vagy Grácba vitték. A téves 
hír valószínű alapja. 

Móltoíagos Báró Ur! 
méltóztatott kegyes Patrónus Uram! 
Nagyíágodnak 7 k Septemberi levelét tegnap előtt; a 10Lk Septemberit 

pedig ma, nagy tiíztelettel vettem. Az elföben méltóztatik Nagyságod paran
tfolni, hogy Erdéllybe T. Benkö Uramnak irjak T. Szaklanyi Uram közinkbe 
lőtt jöte iránt, ezt igenis véghez vittem. Az Examenröl pedig ezt jelentem 
alázatofonn hogy 23 k Septemberig vége lefz, ha azért parantfolánd Nagy
ságod; ugy igazittyuk addig dolgainkat, hogy 25iE—26k vagy a' követ
kezendő napokban Ör felé útnak indulhatunk, minekutánna, tudniillik erről 
Nagyságodnak nyilván való parantfolattyát vejéndgyük, és ugy igazittyuk 
utunkat hogy Eszterházát is e' járáfsal az Úrfiak meg láthaffák. Hogy T. 
Szaklányi Uram a' Debretzeni káplányfágot fel nem vállalándja; azt talám 
már eddig személlyefenn is volt ö kegyelmének, Nagyíágodnak jelenteni, 
szerentféje. Az Ágens Ur vette az Ifjú Baro Ur ö Ngának azt a' levelét, vagy 
is tzéduláját, mellyet a fel küldött 120 forintok mellett a' kerefkedötöl kül
deni méltóztatott, a' melly nem a' pénzért, hanem az ö Ngl keze iráfáért 
előttünk igen kedves levél volt,. Minthogy pedig Nagyságod arrol parantfolni 
méltóztatik, hogy én az ö Ngárol i t t hallatott hirt sincere meg irjam; jol 
lehet sajnálkodo szeméremmel, de még is alázatos köteleffégem szerint meg 
irom, a' mellyet ugyan én jóllehet, (:hogyha az Ifjú Baro Ur ö Nga soha se 
látná:) nagyon szeretném; de még is tudom én azt hogy tfak a' Nagyságod 
böltf atyai itéllete határozhattya azt meg illendőképpen. Vagy két Con-
filiumi szolgálatban levő Urtol azt hallotta vala Ágens Uram hogy [!] ö Nga 
talám valami ö Felfege ellen magyarázható szót szolhatott, mivel azt irta 
Budáról vagy Peftröl egy Officier, hogy Kufftainba, vagy Grsezbe küldetett 
tfak hirtelen. Ki nevezte pedig azon tifzt, magát, Hont Varmegyét, és hogy 
annak Adminiftratorárol szollana az a' hir. De Ágens Ur ezt magyarázta, 
igy; hogy az a' katona Tifzt talám Beregh Varmegyével elegyítette ezt öfzve, 
mivel annak Tifzteit akarja moft ö Felfége mind Caffálni, azért hogy az erdőt 
pufztito minden parafztokonn közönfegefenn végezett itélletböl 60* vágatott 
mind fejenként. Magamis jo szivei meg elégném [!] ezen magyarázattal, 
kivált minekutánna a'z Ö-Nagyfága tudofitáfát vevők. Hogy a' Confcriptio 
1? Novembris el kezdődik, arrol uj parantfólatok mentekki. Magamat érde
mem felett tapafztalt gratiájában alhatatofonn ajánlván örökös tiíztelettel 
vagyok 

Meltofagos Baro Ur kegyes Patrónus Uram 
Nagyfágod 

Pofon 13* Sept. 1784. 

alázatos szolgája 
Gyarmathi Sámuel 
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XVI. 

Id. (?) Ráday Gedeonnak. — Pozsony, 1784. szeptember 19. 

Október 1-én indulnak el Pozsonyból. — Elszámolás. — Wallaszky uram Litte-
raria Históriája — Löwe szerint —• 1784 [!] Szt. Mihály napjára leszen készen. 

Méltofágos Báró Ur! 
nékem kegyes Patrónus Uram! 
Utazáfunkat a' Nagyságod legutolfo parantfolattya fzerint fogjuk 

igazgatni, es October eKö napjánn el fogunk indulni, minekutánna minden 
adoffágainkat ki fizeténdjük. Mellyeknek rendi: illyeténkeppen van: 

A' Fözőnek tartozni fogunk 12 Octoberig. 20* Septöl FI. 45. 20 x 
A' Szálláfért fél efztendöre 40 
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59. 15x. 
41. 16x. 
15. 46x. 
14. 27x. 
19. 42x. 

24. 10. 
271. 56. 

NB. De ezt a' contractus szerint egéízen tartozunk ki 
fizetni, jóllehet, nem fél efztendeig; hanem tfak 3 holnapig 
és 10. napig birtuk. 

Ezeken kivül tartozunk: 
A Frantzia tanitonak három holnapra 12 
A' Patikárosnak tartoztunk Juliuíba 57. fi: 18x. de azolta 

szaporodott 1. fi. 57 x. és igy tartozunk 
A' Német Szabónak 
A' Suf zternek 
A' Tsizmadiának . . 
A' Magyar Szabónak 
A' Mofonak 12 Octoberig 16 fi. 26x de minthogy a' minapi 

ki fizetéfkor 7. fi. 44x. el maradott: 
, A' Két Summa 

A' mi pedig a' Praeceptorokat illető Didactrumot nézi, azt Nagyságod fogja 
böltfen meg határozni. Említem pedig azt is, hogy a' Syntaxift es Logicát 
tanito Praeceptoronn kivül, a Rectort is meg szoktak ajándékozni minden 
úrfiak, el butfuzáfokkor. Gantfért is vagy négy forintot tartozunk a' Prae-
ceptornak adni. Az Oeconomuínak pedig, két három huízafnál többre nem 
megyén kivánfága. 

Az Ágens Ur vette a' Pénzt, és én arról rég vállaszoltam, ö Ngának. 
A Religionaria Actakat pedig magával igenis le fogja vinni, a' Nagyfágod 
parantfolattya fzerint. 

Löwe pedig a Vallafzki Uram Magyar orfzági Litteraria Hiftoriájárol 
azt monda, hogy Sz. Mihály napjára lefzen kéfzen. 

A Contokat moft a' levélbe le küldeni költféges lett volna; hanem magam 
le fogom vinni. 



3 4 4 VÉETBS O. AUGUSZTA 

Magamat érdemem felett ki nyert grátiájábann Nagyíagodnak alha-
tatofonn ajánlván, örökös tifztelettel vagyok 

Meltofagos Baro Ur Kegyes Patrónus Uram 
Nagyi ágod 

Pofon 19. Sept 1784. 
alázatos szolgája 

Gyarmathi Sámuel 

Gyarmathy i t t közölt írásaiból (például az I.-bői és a IV.-bői) kitűnik, 
hogy a megtaláltakon kívül még más leveleket is intézett a Rádayakhoz. 
Talán remélhetjük, hogy későbbi kutatások során legalább egy részük 
előkerül. 

VÉETES O. AUGUSZTA 

. 

. 




