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alatt vasúton megyünk Bécsbe, onnan két nap alatt Hamburgba szaladhatunk. 
Ezekből semmi sem világosabb, mint * nem kaphat Pesten 
kivíil ; mert minden capitulum ignorálni szokta azon tehetségeket, mellyeket 
magához nem vont. A' kivételek ritkák. 

Nem tudom elolvashatja é levelemet ? — 
Isten áldja meg. j £ Zsd. 

Közli : SZÁSZ KÁROLY. 

ISMERETLEN CSOKONAI-MU. 
(.Első közlemény.) 

A Nemzeti Múzeum Országos Széchenyi-Könyvtára 1.873-ban Farkas 
Lajos könyvtárának megvételével nagyértékü kézirati anyaggal gyarapodott. 
Közöttük volt egy 1795-ből származó, névtelen, címtelen, magyar nyelvű kéz
irat, amelyet az első oldalon található rajz felirata alapján Magyar Psyche 
cím alatt, ismeretlen szerző müveként katalogizált a kézirat feldolgozója. 
(Jelzete : 429 Oct. Hung.) Terjedelme 30 levél ; ehhez a modern félvászon
kötés két előzék- és egy pótló levele csatlakozik. Valójában különböző nagy
ságra vágott füzetkék kolíigátuma, amelyek azonban tartalmilag összefüggenek. 
Az első három füzet eredeti számozása : 16, 16, 12 lap ; a negyedik, utolsó 
füzet lapjai számozatlanok. 

Ha a prózát, verset, szín darabrészietet tartalmazó müvet szemügyre vesz-
szük, látjuk, hogy egy ünnepélyes alkalomra készült, tréfás laputánzattal 
van dolgunk, amely az akkori magyar ujságlevelek mintájára tudósításokat, 
mellékletein pedig szépirodalmat közöl.A tudósítások látszólag európai esemé
nyekről számolnak be, s tele is vannak aktuális célzásokkal; könnyen fel
fedezhető értelmük; a közölt irodalmi mellékletek célja is lakodalmi üdvözlés: 
Budai Ezsaiásnak Ercsey Klárával, Ercsey Dániel leányával kötött házas
ságára. Budai Ézsaiás külföldi tanulmányútjáról hazaérkezve, 1794-ben, 
huszonnyolc éves korában a debreceni főiskolán lett a történelem, görög és 
latin irodalom tanára, s kevéssel később megnősült. Apósa Mezőtúr nagynevű 
lelkésze volt, akit tudományáért szintén meghívtak Debrecenbe a keleti nyelvek 
és irodalmak tanszékére, de hü maradt parókiájához és a meghívást nem 
fogadta el. (Az iskola híres filozófia-professzora hasonló nevű fia volt, 
1805-től.) Budai Ezsaiást gyorsan megszerették tanítványai, köztük egy, akit 
mint arra érdemeset, magánúton is oktatott a poézisre, majd, mint érdemetlent, 
az iskolaszék élén eltávolított az intézetből : Csokonai Vitéz Mihály. A lakodalmi 
üdvözlést ő szerkesztette professzora számára, és az ő eredeti fogalmaz
ványában őrizte meg kéziratunk. 

Csokonai szerzőségét külső-belső körülmények teszik kétségtelenné. 
Mindenekelőtt a kéziratban kétszer is megjelöli magát neve kezdőbetűivel 
(Cs. V. M.): az első rész végén (16. lap) és az utolsó részben közölt vígjáték 
elején. (1. számozatlan lap.) A címrajz alján levő cartouche-ban pedig V.. M. 
betűkből összeolvasztott monogram mot találunk. Az írása prózai részegyenletes 

1 A levélpapir hajtásnál elszakadozván, az. irás körülbelül három szónyi 
terjedelemben olvashatatlanná vált. 
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ductusában, a versek ünnepélyes kirajzoltságáb.an és a jegyzetek gyors, oda
vetett írásmodorában, egyformán jól felismerhetően az övé, s könnyen azono
sítható megfelelő kézírásaival. De a tartalom is, szellemes ötleteivel és költői 
szépségeivel, reá árulkodik. Mindenekelőtt a szerepjátszó gazdagság, amely 
ügyesen utánozni tudja az ujságjelentések hangját, egy kitalált olasz árká-
diai költő álarcában latin ünnepi ódát ír, költött magyar névvel magyar 
festő költeményt a Szépség leányáról, lakodalmi kart az epithalamiumok 
modorában, paraszti dalt sző a szerelemtől legyőzött filozófus vígjátékába 
és még a játékhoz is szükségét érzi félig tréfás, félig komoly jegyzeteket 
csatolni, leküzdhetetlen doctus hajlamának tanújelét. Végül legdöntőbb 
igazolásként : a Házasodj meg: mertrosszul jársz című vers rövidebb változatát 
a Tempeföi (1793) III. felvonásának 7. jelenetébe beszőve is megtaláljuk, 
ahol Csikorgó, egy fűzfapoéta szájába van adva. Az itteni 11 versszakból 
a színdarabban az 1. és 6—9. versszak szerepel. 

Természeles is, hogy a gyorsan népszerű professzort nem ünnepelhette 
más, mint az akkor már költői tehetségével városszerte ismert és Budai 
Ezsaiástól is méltányolt Csokonai. Kevéssel előbb két verset írt a hazaérkezett 
üdvözlésére. Az egyik az Alkalmatosságra irt versek közt : «Örömversek 
prof. Budai Ézsaiás úrhoz, midőn 1794-ben a külső országi akadémiákról, 
mint meghívott professor lejött.» (Harsányi—Gulyás, I. 1. 313. I.) A másik 
a Harsányiék által publikált kiadatlanok közt : «Más versek, melyekkel meg
tiszteltetett t. t. Budai Ézsaiás professor úr, mikor académiákról lejött, az 
akkori poétáktól, Csokonai Mihály. P. P. alatt. Ad not. Ott hol a patakocska.» 
(Harsányi—Gulyás, II. 1. 246. 1.) Budai Ézsaiás beiktatása — amint a pozsonyi 
Magyar Hírmondó 1795. febr. 6. számában olvassuk — 1794. ,nov. 20-án tör
tént meg. Házasságára a kézirat célzásai alapján 1795. jan. 27.-én került 
sor. A fiktív tudósítások kezdete 1794. decembere. (Nussberg, dec. 11 ; 
Mädchendorf, dec. 16 ; Paris, dec. 10. sorrendben.) A magyarországi jelentés 
Debrecen, jan. 14. érői keltezeti, az olasz költő verse előtt ez a dátum áll : 
«Fiorenza D. 1. Gianuar. 1795.» A színdarab élén: «Szerzetté Januar. 24d. Napj. 
1795. Cs. V. M.» A jelentések régibb dátumokra utalnak, hiszen a póstán-
érkezést kellett feltételezni; Csokonai gyors dolgozása mellett, valószínű, 
hogy az egész január folyamán, nem sokkal az esküvő előtt íródott. A világos 
kronológiai rendet csak két, látszólag be nem illeszthető keltezés zavarja 
meg. Az újság első lapján ezt a mondatot találjuk : «Indult Páfusból, 
Pénteken (die Veneris) Kis Asszony Havának 23-dikán. 1795.» Az Utópiából 
érkező levél keltezése pedig: «Narrnspielen. Kos Havának 15-dikén.» Kis-
asszOnyhava augusztust, koshava márciust jelent rendes körülmények között, 
hogy kerül hát a december-január dátumok közé? Mind a kétszer értelmi 
játékból. Az első adieVenerisbölis kikövetkeztethetöen dévaj allúzió (indulás 
a leányság állapotából), a másik meg talán a Narrnspielen kitalált helyneve 
mellé idézi fel a bolondos, ugráló kos képét ; komoly dátumként tehát nem 
jöhetnek számba. 

Újságját Csokonai külső formájában is meglévő mintákhoz szabta. 
Említettük, hogy egy rajzzal kezdődik, amely tehát szintén Csokonai keze
munkája. Meztelen kis Psyche repül itt két galambtól vont kocsiján; kezé
ben postája, a szerelmes levél. Alatta város és dombok maradnak el. A kép 
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keretének fonadéka fent «B. Magyar Psyche» feliratú szalagot kapott, közé
pen lángoló szívet'fog közre. Lent ezzel átellenben, kis cartouche-ban a már em
lített monogramm látható. Ez a kép a Bétsi Magyar Merkurius címképe nyomán 
készült. Ott Merkurius repül, itt Psyche ; a háttérben szintén városkép. Fent 
szalagon B. Magyar Merkurius felírás; az átmásolás folytán így válik 
érthetővé a Magyar Psyche előtt álló egyébként értelmetlen B. betű is. Lent 
a mi rajzunkkal teljesen egyforma elhelyezésű cartouche-ban a szerkesztő, 

Pánczél Dániel monogrammja, a VM monogramm eredetije és mintája. De 
az átvétel tovább is folytatódik ; a mellékleteknek Csokonai az akkori lapok
ból ismert elnevezésekkel adta meg a nagyobb hitelesség látszatát. (Mintha 
ma Figyelő, Vasárnap stb. rovatokat venne át egy tréfás folyóirat.) A második 
ív, a szépirodalmi rész a Magyar Músa címet viseli, ami általános elne
vezése ekkor a magyar lapok irodalmi mellékletének, így a Magyar Kurírban 
és a Magyar Hírmondóban. A jegyzetek a Magyar bibliothecäba.n foglalnak 
helyet, ami megint a Bétsi Magyar Merkurius mellékletéről van véve. Az 
eredeti példányokhoz szokottból vasok, a kollégiumi előfizetők, örömmel fedez
hették fel a valóságra utalást a játékban. 
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A legérdekesebb körülmény, hogy Csokonai ekkor már összeütközésbe 
került az iskolai hatóságokkal. December 13-án volt a nagyerdei fegyelem
sértés és professzora, Szilágyi Gábor ellen az inzultus, 19-én elmozdították 
preceptorságából ; február 14-én azután a sedesben megkövette Szilágyit. 
{L. mindezekre Barcsa János: Csokonai kollégiumi pöre.. Debreceni Protes
táns Lap, 1905, 21, 23, 2é. sz.) Feltételezhető, hogy a január hónap a békü
lékenység szellemében folyt le s ezt elősegíthette a kedvenc professzor 
házassága is. A húsvéti engedély nélküli elmaradás, amint ismeretes, megint 
mindent felborított, és június 20-ára Budai Ézsaiás már mint az iskolaszék 
elnöke hívta össze a fegyelmi ülést. Ez elől azonban költőnk öt nappal 
előbb eltávozott, drámai beszédben véve búcsút diáktársaitól és az intézettől. 

Budai Ézsaiás tehát az élete nagy eseményét ünneplő versek kedvéért 
époly kevéssé enyhített az iskolai eljárás szigorán, mint a többi műért, 
melyeket pedig nagyon tehetségeseknek ítélt. A későbbi költő már nem is 
érdekelte annyira, mint az induló, ahogy az Csokonai halála után Kazinczy
hoz írt leveléből kiderül. (1805. március 10.) «A'mi Néhai Csokonai Mihály 
Urnák munkáit illeti : én azokkal megvallom, esmeretlen vagyok. Magát 
Csokonai Urat jól esmértem, mert Poéta- és Bhetorgyermek korábann én 
tanítottam privatim, és már akkor úgy ítéltem felőle, hogy a' mint indult, 
minden tanulótársait felyül fogja múlni. Ez meg is lett: de nem abban a' 
mértékben, mellyben én reménylettem ; mellynek okait most nem feszegetem. 
A' bizonyos, hogy Poéta gyermek korábann néha jobb verseket írt azoknál, 
mellyekre mostani munkáibann néha futólag tekintettem, a' mint tudniillik 
azokat egynél másnál megláttam. Mert akkor még igazánn Magyarul írt, 
nem tudvánn idegen nyelveket, és nem szivánn bé azoknak Idiotismusit. 
Most már, inkább Poéta doctus volt, mint Poëta natíis.» (Kazinczy Ferenc 
Levelezése, III. 732. sz.) A professzor már elfeledte a tiz év előtti ünnepi 
iratot, amelyben olasz szövegrészlet, francia, angol, német irodalmi utalások 
mutatták már a diáknak nyelvismeretét és olvasási szenvedélyét. Vagy nem 
került volna a kezéhez ? Ez is lehetséges ; különös, hogy a személyes kap
csolatok iránt érdeklődő Kazinczynak ilyen érdekes adalékról nem tett emlí
tést. Elfeledkezett róla, vagy beleértette az általánosságban dicsért diákkori 
anyagba? Levele alapján nem dönthető el. Csokonai munkájáról máshol 
sem találunk említést, nem szerepel a diákkori müvek Toldy-féle jegyzékében 
sem, nincs utalás reá a hatalmas ismeretlen anyagot összehordó Harsányi-
Gulyás kiadásban. Talán Budai Ézsaiás házassága körül Debrecenben nyo
mozva sikerülne kideríteni, megismerkedett-e a nyilvánosság a lakodalmi 
tréfával. 

(I) 
A' P o é t á i , é s L a k a d a l m i Fe l ség ' k e g y e l m é v e l . I n d u l t Pá fusbó l . 
P é n t e k e n (die Vener i s ) K i s A s s z o n y H a v á n a k 2 3 d i k á n . 1 7 9 5 . 

A' Csatázó Mezőkről. 
Nussberg. (b) Decemb. l l d - irják hogy Feldmarsal Lieutenant Liebes

gott maga mellé vévén a' Cziprusi Infántériából két Batalion Eroszokból és 
egy Osztályt a'Serviai Volontérokból, még az Nap ki indult, és a 'mi Lite-
ratúr-posztunkat addig attakirozta, hogy General Offerhaus, Major Plató, és 
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Dragonyos Kapitány Cicero minden Officirjaival, (c) 's az egész Tuseulana 
Regementel, a' kemény tüzet nem álhatván, reteralni kéntelenittettek, 's 
maga is Professeur a' szivén igen kemény sebet kapott, mindazáltal gyó
gyulását várjuk. Az Ellenség a' mi Posztunkat el foglalván, rajta mindjárt 
Szerelem Fáját átütött, 's nagy Vive le Amour! kiáltások között beljeb 
nyomult. 

Mädchendorf. December 16dUián' így ir egy Levelező Barátunk, hogy 'a 
múlt tsatába meg sebesít tetetett Professeur, halál (d) Regementyéből való 
apró fekete Karabélyossai a' Veisenburgi lineákon el maschirozván a' Magyar 
Niederlandra be ütöttek. «A' Tsata (ezek a' privát Levél szavai) részünkről 
nem igen kemény volt, 's a várat az öreg Comendáns, jóllehet még tovább 
is tarthatta volna, mindjárt által adta Capitulátióra, a' hol is mindent, a mi 
a Várhoz tartozott, Professeur nevében el foglaltunk. A' mieink katonai 
Symboluma e' volt : Clare, ou la Mort !» (e) 

Francia Ország. 
Paris. Dec. 10d- Ma tett a' Házi jóra ügyelő Commissio némely ártal

masokról panaszt a' Convent előtt. «Hazafiak (igy szólott az egyik) Ma van 
az a' szerencsés Nap, melyben jelenthetem ti néktek, hogy a' Házi boldog
ságnak ellenségei, kik már a' Conciergeriebe vágynak, utolsó szándékjokat 
füstbe menni szemlélték. A' Respubliea baráti hízelkednek magoknak azzal, 
hogy sem Solitude, sem Morosité, sem La Trappe, sem a' Celibek' Ven
déje az ő köz-jóra való törekedéseknek el rontására elég erővel nem bír
hattak. Él ez a' Respubliea, 's ebben sem a' Házi Dictátorság, sem a' belső 
Despotismus, sem semmi nem tesz kárt valami a' Constitutio ellen van : El 
ez a' Respubliea, és ennek tagjai megoszolhatatlanok. Éllyen az egyenlőség, 
és ez a' meg oszolhatatlan Respubliea !» 

A' Convent Decretálta 1. Hogy ez a' beszéd ki nyomtattassék. 2. Hogy 
a' foglyok a' Hymenale fórumnak által adattassanak. 3. Hogy a' kik a' Res-
publicába bé nem állanak, vagy abból emigrálnak, vagy idegen Constitution 
's Aristocratismust vesznek be, mind azokra szorosan vigyázzon a' Házi 
jóra ügyelő Commissio. Ezt követte a' Népnek tapsolása, és mindenfelé illyen 
kiáltás hallatott : Vive V Egalité ! Vive la République ! 

Más nap a' fogjok a Hymenale Forum eleibe; vitettek, a' hol is St. 
Amour kérdőre vonván őket Procatorúl elő állott la Morie, 's nagy induira 
tok között fojván az egész törvény tétel, csak ugyan e' lett a' vége, hogy a* 
Sententia ki mondatott reájok, 's még az Nap a' Champagner Piatzon, ebéd 
után mindjárt le Gulotiniroztattak. 

Egy el olthatatlan tűzről van emlékezet a' külső Levelekben, melyről 
még eddig egyebet nem tudhatunk, hanem 1. hogy az olthatatlan 2. min
dent egyszerre emésztő lángal iut keresztül. 3. a' Convent a' Köz jóra 
ügyelő Commissiónak adta által a' meg visgálásra. 4. hogy az ártalmasnak 
ítélte, 's veszedelmesnek az emberi Nemzetiségre nézve! Én pedig edgy 
Eroticus író után illyen értelmemet közölhetem róla az érdemes Publicum-
mal, hogy ez 1. minden emberbe meg van. 2. az Ifjúságnak eleitől fogva 
kezd éledni, és sebes tűzzel éget. 3. oltása még veszedelmesebb. í. ezt ha 
oltani nem lehet, rejtegetni kell, 's csak egy hasonlóképpen égő személynek 
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lehet ki jelenteni, annakis csak Pap hirével. 5. Ezt csak a' vénség jege ólt-
hattya el, vagy ha valaki a' S,erráilba, 's Hárembe igyekezik promotiót 
kapni. 6. Ezzel az olthatatlan tűzzel egész vigyázassál kell járni a' más 
szalmája körül. 7. Ez az Emberi nemzettségre nézve, nem csak nem ártal
mas, hanem hasznos, sőt el múlhatatlanul szükséges is. 

A' Neuvidi Újság Jegyzése. 
(f) A' Rhédey Palotával által ellenbe egy Telegrafus, melynek ki 

látása Túrig határozódott. Most leg közelebb ezen irás olvastatott rajta, a, 
mint az ezen árkushoz ragasztott réztábla mutattya: Klára! Légy hivem 
mint én tenéked. Melyre a' Túri Paróchián lévő Telegrafuson ez látszatott : 
Szeretlek ! tisztán, holtig. A' hir igen nagy sebességgel repült, mindjárt 
tudva volt a' két szívnél. Az kis szerelmek ültek fel a' Telegrafusokra, 's 
kötelét ők rángatták. 

(g) Meg billent az a Telegrafus is, a' mely a1 Kártigám palotája, és: 
a' jegenye fás Thuilleria között a' Literaire Bastillének által ellenébe vagyon, 
és a' Szívesség látván a' Telescopiumon ama jövendő boldog együttélésnek 
minden gyönyörűségekkel ki hímzett Scénáját, egy boldog ég alatt hossza
son ki nyúlni, illyen Patriótái Innepi igékre rángatta annak kőteleit: 

«Éllyen hát Budai Ésaiás, 's vele 
«Nyerjen diszt Eresei Klárája' kebele ! 

A' mint mindezeket láthatni a' réz táblán. 

Niederland. 
Nieuport. Már bizonyos nálunk, hogy 'a Niederlandi Statusok a' Frigyes 

Belgium Constitutióját be vették, van is reménységünk hogy attól el nem 
állanak. A' Szövettség mind a' két részről a' követek előtt esküvéssel erő
síttetett meg, zálogokat is váltottak mind a' két részről. A La Tour (h) 
könnyű seregét már el is indították, nagy készületek vágynak mindenfelé 
ebből minden jókat várhatunk. 

Anglia. 
London. Itt a' Parlamentum még most is áll, a' Felső Ház Deputatiót 

rendelt az Alsó Parlamentumhoz, a' honnan várják vissza őket Januarius 
96-dikára a' kívánt válasszal, és az onnan viszontag küldendő Biztosokkal. 
Ez jó lépés : örülhet ennek egész Anglia. 

Egy Ánglus Hajós Kapitány, a' ki sok szép utazásairól már igen neve
zetessé lette magát, ki indulván a' Coock Kapitánytól fel talált Terra Con-
cordiaeból, (i) egy néhány napi utazása után vigan szállott ki a' Caput 
bonae Speinél, 's ott meg tévén a' szükséges készületeket mindeneit repa-
ráltatla; 's a' Terra del Fuegóbz várván az időre, körül járta az Amazonum 
Régiót, melly az ártatlan Gyönyörűségnek Hazája, 's kellemetes szelídség 
lakja örökös Tavasszát. Itt talált egy ollyan kincsre, mely hosszas hajó-
kázásival járó unalmait böv örömmel és méltó jutalommal biztatta. Fel tette 
ezt hajójába, meg indult, 's boldog meg elégedés mozgatta fáradt kórmánnyát. 
Három állapodása volt, mindenikben újj ujj nemét érzette szerencséjének : 
első volt Porto Santo,. második Porto Bello, harmadik Porto Bicco, kedves 

Irodalomtörténeti Közlemény ele XLVDI. ' 19 
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három ki kötő helyek, America Nap keleti oldalain. Innen ment ama neve
zetes Promontoriumhoz, melynek neve is szent borzadással hatotta meg 
Lelkét: Neve Capo Gratias a Diós. Fellyebb hajózván Északra el jutott 
Virginiába., hol sok kincsekkel rakodva, haza felé meg indult öröm kiáltások 
között, nyájas szellők lengedeztették ki feszült vitorlájit, 's a' le simult 
habok tér utat engedtek szeretet hajójának. A' Vénus fija volt rá mettzve, 
hatalmát esmérte Óceán. így el ére a' Fortunáta Insulák közül egybe, ott 
múlat most ez a' nagy Hajós, várják 26d. Januar, akkor köti ki hajóját az 
úgy nevezett the Paplan szélére, (k) 

Spanyol Ország. 

A' mi az Újságokban iratik, hogy Delia Union el esett volna, az nem 
igaz : sőt inkább a' rendet szépen viszi, 's most Malagai borral is szolgált 
volna, de hallotta, hogy a' Tokaji is igen jó. 

Olasz Ország. 

Neápolisból irják, hogy ott vagyon egy csuda tévÖ szent Ereklye, — 
mely a' szív fájást hathatós erejével el veszi, a' hipokondriát, Melánkóliát 
el üzi, vig elmét ád, Poëtai ereje is mód nélkül nagy van, a' szegényt 
gazdaggá, hatalmassá teszi, sok ha iszik belőle, szarva nő, (l) Cornua sumit, 
baráttság csinálásra is igen alkalmatos, 's a' t. Minden főbb vacsorákon, 
bálákba,solennitásokba, és kivált — Lakodalmakba elszoktak vinni, szolgálnak 
belőle — mint más szenes egekből, — pénzért. Árra 2 arany. A' neve 
Lacryma Christi, (m) 

Magyar Ország. 

(n) Debrecen. Jan. ladikén. Itt nálunk a' tojás oly mód nélkül drága, 
hogy a' mit még Atyáink sem értek, párja 4-5 krajtzár, a' lakodalmak sokba 
kerülnek, mert a' laska, derelye csupa ráritás (o) nálunk, a* szegénység 
vagy ezek nélkül ejti meg a' lakzit, vagy csekély — 

a' rostába maradt. 

pedig sok a Lakodalom. Az Ifjúságnak csak van kurázsia: de a' kakasnak 
tám a' Confortatio se használna. A' hús olcsó, de a' kenyér igen 
drága. — A' tél mi nálunk igen keményen viseli magát, majd két hónapja, 
hogy a' hó szüntelen esik, csupa téli kánikulánk van (p) : olly rekkenő a' 
hideg, hogy a' magános emberek féltik magokat a' hidegtől, 's hogy meg ne 
vegye őket, egy baráttságos alku, 's egy Isten úgysegéllyen után egymás 
mellé búnak, 's úgy vexelezik a' meleget. 

Erósz Birodalom, (q) 

Az Erósz tzárné parancs olattyára Herczeg Amorow (r) négy linea 
hajót, és 6 fregattákat küld ki a' Golfo' di Favorita tenger-öbölbe, mellyek-
ben a' leg drágább portékákat rakatta. Az egyik tele van a' leg fájinabb 
gyönyörűségekkel, mellyekre nem mindenütt lehet szert tenni; a' másikba 
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mind szerelmes csókok, és ölelések vágynak le rakva számtalan Verschlá-
gokba; a' harmadik mind kellemetesség spiritussaival telt hordókkal van 
meg terhelve ; negyedikben van külömb-külömbféle drága portéka, Ambrosia 
Nepenthe, méz, Panacea, moly, Mirtus productomok, 's egyéb a' félék, 
ötödiken van a' leg jobb Cziprusi puska por, mely egy szikrától is fel lobban, 
's lángja örökké tart, 's a' többi. Ezt hová küldi titokba vagyon, de könnyű 
el találni. A' köteleken az apró szerelmek játszanak, 's zászlóin B. E. és 
E. K. vagyon egy öszve fogott kézzel, és ezen fejül írással : Az igaz 
szeretet jutalma magától! mely irást két ki terjesztett szárnyú Galambok 
tartanak. De erről másszor bővebben —• — 

Lengyel Ország. 
A' Lengyel Contrallor rövid időn meg fog érkezni egész Musikával 

énekelvén a' Nemzeti nótát: már meg is vágynak a' rendelések tétetve, a-
leg jobb féle Magyar Országi borokró], a' mellyeket leg inkább kedveli az 
emiitett Lengyel Contrallor. „Lengyel! Nótákat is vonny: Mert van Úrfi, 
Kis-Asszony /" — (s) 

Elegyes Jegyzések. 
A' békesség a' Tóczó és Alsó Berettyói Hatalmasságok között meg van. 

Választatott reá a' két féltől egy a' Neutrálista Potentatorok közzül L* B* 
(t) Úr, ez a' két rész között örökös szövetséget csinált, és szabad Commer-
ciuraot: végre mindeniket meg eskettette, kik is kezet fogván egymással, 
el fogadták a leg szentebb hitet. 'S Az utánna való Napokat öröm között 
ülték meg. 

Gróf Yartenslében ö Nagysága Fő Quártéllyánál, 's a' Tsászári 
Naturae Guriosorum Kabin éttyánál igen nevezetes dolgok fognak történni 
Januarius 27.dikén. A' Farsangnak igen jeles Actáit fogjuk szemlélni, a' mint 
a' külső Vachterek observatoriumából tudjuk. Jelen fognak lenni e' pompás 
és ritka Gyűlésen mind azok, valakiket ez közelebbről illet, mind addig, mig 
a' főbb Actorok a' Prosceniumba vonván magokat, a' Hymeneus kárpittya 
le folyik. 

Egy emlékezetre méltó történetet ir egy barátunk, hogy tudni illik bi
zonyos Hazánkbeli Tudós Januarius 27dikén a' Gyermekeknek Diót fog hin
teni. Mely végre minden Gyermekek Innepi ódákat tartoznak énekelni ő nékie 
A' Magyar Psyche is sok szerencsét kivan e' tölle tisztelt Nagy Embernek. 
Örökös háládatossággal is viseltetik azok eránt, a' kikben jó sziv, 's valódi 
érdem lakik : mások ha azt tőle meg nem nyerik attól van, hogy nem láttya 
bennek azokat.1 

Utópia, (u) 
Narrnspielen. Kos Havának Iödikén. A' Joh. Bapt. Rousseautól (x) 

emiitett Morosofica Facultas most leg közelebb adott ki egy Matériát 0000' 
Babarus jutalomra. A' Matéria ez : Vajon az Asszonyok emberek e' vagy 
sem? Némelyek már a'mint hallyuk kezdik is mutogatni. Hanem minthogy* 

1 Célzásnak látszik a Szilágyi professzorral való összeütközésre. 
19* 
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semmi Contrbversiának el határozásába az In teressatu s félnek szava nem lehet: 
tehát mint hogy itt emberekről van a' szó, ebbe a' dologba belé nem szól
hat — ember, nem is szólott még eddig az ideig, Egy csak ugyan Utópiá
ban lakó Halbernarri író igyekezik ezt mostanába meg mutatni, ühajtyuk 
ennek a' Disinteressatus írónak munkáját. Külömben is nem tudjuk, me
lyik csinál alábbvalót, az e', a' ki tagadja, vagy a' ki árkusokba mutogattya 
ezt hogy : Kétszer kettő négy. ~ Erről többet várunk Utópiából : minthogy 
itt ebbe a' mi Világunkba, ahol csak a' valóságok fordulnak elő, illyenek-
hez — hála legyen a' jó — és szép gondolkozásnak, szerencsénk nem 
igen van. — 

Tudománybeli Hir-adások. 
Jelentetik az érdemes Publicumnak, hogy rövid időn igen jeles Ma

gyar Munka fog ki jőni a' sajtó alól, melyből nagyon sokat reménylhet a' 
Nemzet. Ezt elő fizetésre nem nyomtattyák, mert a' nem igen szokott az 
Auetornak becsületére szolgálni. 

A' többit a' Censor magának tartotta. 

Várhatni ezen Nevezetes Tudósnak több illy jeles szüleménnyeit is : mert 
már külömben is meg tette rá a' szükséges készületeket. — Az Isten él
tesse e' tisztelt Hazánkfiját ! ! ! 

T. T. Mező Túri Prédikátor Eresei Dániel Ur, kiről a' magyar Újsá
gokban néhányszor volt emlékezet, a' maga Sacra Philolóüiában esmére-
tes Tálentominak most egy újj példáját adta, tudni illik Ésaiás mellé egy 
igen szép, és ritka példájú munkát helyheztetett. Sokat köszönhet itten m. 
b. T. T. Prof. Varjas Urnák. A' nevezett Prédikátor Urnák vagyon igen 
jeles Poétái munkája is : ezt az utóisót a Psyche Írója is jól esméri . . . 

T. T. Pater Révai Miklós Győri Professor Ur, némely Költeményes Ma
radványokat, ritka régiségeket, és Fragmenteket szép számmal adott ki 
eddig az ideig, jelentvén egyszersmind azt a' Hazafijút kívánságát, mely 
szérént óhajtya, hogy valamely Tudós Magyar az illyeneket közönségessé 
tévén ménese meg az el vészestől. Én is azért kivántam kedves Nemzetem
mel közleni egy ollyan Originális Darabot, a' mely nem tökéletes ugyan, 
de van benne leg alább ollyan, a' mivel meg érdemelhette azt a' helyet, a' 
mely — — • — — (y) Ez a' 
darab íökélletességre nem mehetett (z) az Auetornak, reménytelen halála 
miatt, ő Bachussal együtt meg hólt, és el temettetett, a végre nem vihette 
a' mihez fogott. Sajnálhatni ho<:y igy esett : de fel támadását nem várhatni, 
— mert már meg is büszhödt, és valósággal nem alszik, hanem meg hólt. 

De bizonyos reménység biztat bennünket, hogy nem csak az Autogra-
phumot rendbe szedni, hanem a' Literatúránk nagyobb díszére fojtatását is 
fogja közleni mindnyájunkkal, kik aztvóltaképen óhajtyuk, a' megholtnak érde
mes Successora... kit is ennek telyesílésére igen kérünk a' Szép Tudomá
nyok Nevébe kénszeritvén. A' jelentett Darabot meg küldöttük érdemes ol
vasóinknak a' Bibliothecában. 
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Utolsó Jegyzések. 
Nyomtatott Kópertával még mostan nem szolgálhattunk érdemes ol

vasóinknak, jóllehet eléggé igyekeztünk benne, de nem lehetett, minthogy 
a' Typographiába két sor Kópertára való betű nem találtatott. A' közönsé
ges Typographiába kéntelenittettünk tehát próbálni, de ott oUyan feleletet 
kaptunk, hogy a' Communitástól instállyuk a szabadságot, (v) Farsang vé-
gin tehát Instantiát fogunk be adni, hogy Januar 27dikére szabad legyen 
Kopertát nyomtattatnunk. — Jegyzéseinket lásd a' Bibliotékában. 

Psyche ugyan el jár az Újsággal, 's Pillangó szárnyakon télvíz ide
jén is el viszi a Farsangi Újságokat: de olvasóinktól a' mellett meg ki-
vánnya a' jutalmat (aa) és a 'ki ezt tőle meg vonnya, magának tulajdo-
nittsa, ha a' Férjének, Gupidónak pisztolya rásül. A' szép feleség panasszá 
hatalmas rúgó ! . . . Gs. V. M. 

M A G Y A R M Ű ' S A . 
I. 

Nympbae, noster araor, Libethrides ! aut mihi carmen, 
Quale meo Codro, concedite :— • — 

— • -Aut si non possumus omnes, 
Hie arguta sacra pendebit fistula pinu ! 

Fiorenza. D. 1. Gianuar. 1795. 
STRENA, E FESTA EPITALAMICA. 

In Occasione delle felicissime Nozze dei Nobilissimi.ed Eximii Signori 
D. ESAIA BUDAI Dottore nell' Filosofia,e Professore della Storia ed Eloquenza 
nel Collegio Riformato di Debrecino, citta Ongarese, ec. e D. CHIARA ERCEI 
figliuola del Reverendiasimo Signore Daniele Ercei, Pastor di Torino, Oppido 
d'Ongria. * * * 

Diva, vernanti residens Cythero, 
Quae colis gratam Paphon, et virentem 
Laeta cum Nymphis Amathunta lustras, 

Alma Dione ! 

Hue ades voto properante flavos 
Myrteis crines resotuta sertis, 
Hue' ades, nectar roseisque fundens 

Basia labris. 

Qualis ad pulchrum veniens Adonin 
Cyprios olim petiisse saltus 
Diceris, tales, Erycina ridens ! 

Indue vultus. 

Hue pharetrati veniant Amores 
Aetheris blandi vada navigantes (a) 
Flore Paestano : comitetur omnis 

Turba Joeorum. 
Hue Voluptates veniant beatae, 
Hue et optato pede Gratiarum 
Laeta festivos veniat corona 

Dicere cantus ! 
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Vos Hymen doctis foribus sonare 
Nunc jubet Carmen Geniale Sponsis ; 
Nunc ubi blandas retulit tenebras 

Lucidus Hesper. 
Dicite : «Aeternos agat hoc Par annos ! 
Dicite «Aeternos amet hoc Par annos, 
«Grata carpentes Veneris sub imo 

«Gaudia corde. 
«Lustra viventes peragant beata, 
«Mutuo iungant thalamos amore, 
«Sera sic olim genibus propago 

«Ludat avitis. 
Haec et aurato generosa Pallas 
Reddidit plectro: sonuit canorum 
Barbiton Musis : sonuit sacratis 

Collibus Echo 
Filidoro Benvenuto Blandusiense, Pastor Arcade 

Közli: HALÁSZ GÁBOR. 

VERSEGHY FERENC ZSENGÉI. 
(Második, bef. közlemény.) 

IV. RÉSZ. 
7. Phillis Panaszi Demophoon ellen.1 

Emlékezzél szavaidról álhatatlan gyáva2 szív, 
bár tsak tanulnál- meg egyszer Jegyesedhez lenni hív, 
mesterséges tsalfaságod. hogy ki-mondjam igazán, 

illik immár félre tenned 
's esküvésid szerint élned 

bátor vádollj azután. 

Tudod, midőn személyemet Istenednek mondottad, 
ha egy óráig nem-láttái, esztendőnek gondoltad ; 
el-kerülhetetlen voltam, 's mindenképpen tetzetős ; 

ítéleted szerint kedves, 
jámbor, igaz, kellemetes, 

ékes, nyájas, erköltsös. 

Most, mintha nem-is ösmérnél, kérdezgetel másoktól, 
Idegen köszöntésidnek hidegsége el-árúl: 
velem szóban félsz eredni, ha meg-látsz-is, el-kerülsz, 

az előtt illyen nem voltál ; 
ím, ki hívséget fogattál 

tsalárdságban el-merülsz. 
Mond meg már, mi lehet oka álhatatlanságodnak ? 
véled, hogy ki-nem tanultam tzélját változásodnak : 
Tudom, ki sebesítette újj nyilakkal szívedet, 

bár tőlem lett sebes volta, 
a ki azt bé- gyógyította 

mérges sebbel illetett. 

i 1—6, L. Bevezetést. (167—168. 1. 
3 Ls. Ó.-ban; gyanós szív. 


