
KÖNYVISMERTETÉS. 

i. 

Barabás Ábel: Goeihe. (Költök és írók. A Kisfaludy-Társaság megbízásából 
szerkeszti Ferenczy Zoltán.) Budapest, Franklin. 1911. VII +162. 

A folyékonyan írt könyvecskét egy-kettőre végigolvassuk s a 
bíráló gyorsan ítéletet formálhat róla. Persze számba kell venni a körül
ményeket : milyen korlátok között végezte dolgát a szerző s miféle czélt 
tűzött ki magának művéről ? Tíz kis ívre könyvet írni e czímmel: 
Goethe nem könnyű feladat s az író tudásának rendezettségéről és 
komponáló erejéről derék bizonyság, ha helyes utat talál. Barabást az a 
nemes törekvés serkentette munkára, hogy magyar nyelven eredeti élet
rajzot nyújtson, mely Goethe emberi jelentőségét is érezteti a költői 
mellett. Szükség is van erre, mert a legcsodásabb műtermék, melyen 
Goethe tudatosan és mindvégig dolgozott, melynek alakításához ragyogó 
művei csak eszközül szolgáltak: a saját egyénisége volt. Barabás kettőt 
tehetett: vagy ír nagyvonalú elemzést, keresve a művek gyökerét az 
egyéniségben s az egyéniség bélyegét a műveken, — mondjuk a Taine 
Balsacjának módjára — vagy hiteles és ügyes összefoglalásban beszámol 
Goethe életéről és munkáiról. A második módot választotta és valóban 
sikerül neki áttekinthető szemléletet kelteni egy mozgalmas és hosszú 
pályafutásról. Evvel az objektív eljárással azonban ily korlátolt területen 
bizonyos hátrányok járnak. Goethe élete oly tartalmas, hogy az életrajz 
fonalán haladó tárgyalás, ha sokfélére kitér, csak a legszükségesebbre 
szorítkozhat. A kis könyv teljes biographiát kíván nyújtani s így arány
lag sok helyet foglalnak el benne oly részletek, melyeket már a tan
könyv-műveltség fokán feltételezhetünk az olvasóban. Barabásnak annyi 
az ismertetni valója, hogy gyakran átlagos, lexikonszerű számadásokkal 
kell beérnünk, oly sok dolga akad a felszínen, hogy csak az elmélyedés 
szándékát, de nem mélységet sikerült kölcsönözni a munkának. Talán 
nem a szerző tehetségén, hanem a választott módszeren múlt, hogy 
törekvésével nem ért czélt teljesen. Elismerést érdemel nyilvánvaló buzgó
sága, hogy a könyv forgatója sokat, széles körben és valószerűen lásson. 
Szerencsésebbnek tartom azonban, ha a munka összefoglaló szempontokból 
(szocziális helyzet, életművészet, képzelet, világnézlet stb.), melyek közül 
néhánynyal már az egész embert meg lehet világítani, tanulmánynak 
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íródik. így jutottunk volna ahhoz a bizonyos perspektívához, honnan 
megismerjük Goethét s nemcsak tudunk róla sokfélét. (153. 1.) 

Az életrajz részletei ellen jelentős kifogást nem tehetünk, a gyermek
korral foglalkozó rész aránylag hosszú, jól sikerült a Goethe weimari 
elhelyezkedéséről szóló fejezet. Irodalmi utalások nincsenek, a mi csak 
ott kifogásolható, midőn egy újabb író vélekedéséhez csatlakozik Steinnéről 
és Christianeról és nem jegyzi meg, hogy különvéleményt közöl velünk. 
Ugyancsak Eduard Engel felfogásához hasonlóan a hiúságnak tulajdonít 
erős részt a Lilihez való vonzódásban. Goethe erotikus életét emberi 
közelségből, eszményítő drapériák nélkül írja le, de hajlik arra, hogy 
kalandszerű érdekességet adjon oly tényeknek, melyekben a történet 
tanulmányozója elsősorban szükségszerűséget állapít meg. Föltétlen hiány, 
hogy míg Goethe fejlődésének gyökerét a Sturm u. Drangban szépen 
kimutatja, egyetlen szóval sem említi azt a kört, hova hatása beletorkol: 
a Weimarba járó romantikusokat, kik áhítattal olvassák a Meistert s 
írójának társaságát elragadtatással élvezik. A mint a romantikáról nem 
szól, úgy elmulasztotta elemezni a német klassziczizmus megtestesülését 
Goethében. Azét a klassziczizmusét, melynek legnagyobb erénye bűne is 
egyszersmind. Kívül áll az idők sodrán, világeseményeken áttekint, a 
műveltek eszményített kis köréhez szól ez az irány, de van sajátos ereje 
s ebből fakad egészsége ós egysége a túlzó, szétforgácsolódó s politikai 
eszközzé váló romantikával szemben. A Winckelmannban lefektetett 
Programm tárgyalása nélkül egy Goethe-életrajz sem teljes. A XIV. 
fejezet Goethe főjelentőségét abban látja, hogy roskatag lelkű korának 
meggyújtja a tudomány fáklyáját, mely felemelő belátásokhoz vezet. 
Pontosabban meg lehetett volna jelölni Goethe világnézetének biológiai 
természetét, mely mindenben, még a geológiában is, szerves fejlődést lát 
és hozzá lehet mindehhez fűzni, hogy épp az öregedő Goethe a szemlélődés 
fölé helyezi a kötelességet, a nézés fölé az alkotást. A kétségtelenül 
megvilágító analógiák helyett (a Petőfi-Arany és a Schiller-Goethe barát
ság, az öreg Goethe s az öreg Arany egybevetése), melyek a könyvben 
el vannak hintve, tanulságosabb és szükségesebb lett volna Goethe 
pozitív hatását, íróinkra külön szakaszban összefoglalni. Most az említett 
analógiák jobban ki vannak élezve, mint Madách viszonya Goethéhez, 
pedig ez tény, amazok csak ornamentumok. 

Mindent összevéve az a kép, melyet szerzünk — egy nagy kor
társ szavával élve — inkább ismertető czélokra kerekített (Schulbegriffnek 
mondaná Kant), mint a gyökeres kérdésekhez közelítő (Weltbegriff). 
A bevezetés Goethét, mint az emberiség nagy nevelőjét említi s ez a 
nevelő erő, a mint benne szunnyadás nélkül élt s ránk elevenen hat, 
nagyszerűségében annál könnyebben éreztethető, mert a világirodalom 
egy alakjáról sem árad embervoltának ilyen varázsa. »Im Innern ist 
ein Universum auch« — e szavaknál magára gondolt a költő, de az ő 
univerzumának érzelmi, lelki egységét kevésbbé teljesen látjuk, mint érdekes 
külső sorsát. Nálunk Barabás életrajza is hiányt pótolhat, de hiszszük, mun
kája ösztönzést ád, hogy mélyebben merítsünk abból a forrásból, melynek 
a mindenséget tükröző színéhez elvezetett. SAS ANDOR. 
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IL 

Benedetto Croce: La critica litteraria. Questioni teoriche. 2a edizione riveduta ed 
aumentata. Roma, 1896, Loescher. 190 lap. 

Ez a könyv nem újság, hiszen 1896-ban már második kiadásban 
jelent meg, miután az első pár hónap alatt a megelőző évben elfogyott. 
Hogy mégis itt szóvá teszem, annak két oka van. Szomjazunk a józan 
és igazi irodalmi kritikára, mint tikkadt szarvas a forrás hűs vizére, 
•de sehol nem találjuk. Az őszinte szó ma egyértelmű a Kölcsey kedvét 
szegő »autor-ingerlés«-sel, mert az irodalmi élet is valami kölcsönösen 
magasztaló és lesújtó szakszervezet-formákba szorult, a melyek pokoli 
lármájában a független szó nem hallik el az olvasó közönség fűiéhez. 
Pedig a komoly kritikára a tájékoztatás oekonomiai szempontja miatt is 
szükségünk van, hogy a zűrzavarban némiképpen el tudjunk igazodni. 
Másfelől meg éppen nem vagyunk tisztában az irodalmi kritika fogal
mával. Mi az ? Mi a rendeltetése ? Mik a határai ? Mennyit ér ? — mind 
olyan kérdések, a mikre nincs nálunk sehol felelet. Némelyek minden
nek, mások semminek vélik; azok szemében az irodalom minden beteg
ségét meggyógyító orvosság, ezek előtt üres szóbeszéd. 

A túlzóknak soh' sincs igazuk. 
A mienkhez hasonló helyzet szülte Olaszországban ezt a könyvet, 

.a melynek szava nem hangzott el nyomtalanul. Ez az egyik ok, a miért 
ma előveszszük. A másik pedig írójának egyénisége. 

B. Croce a mai Itália egyik elsőrangú büszkesége, különösen az 
aesthetika és az irodalmi kritika elmélete terén. A nápolyi egyetem tanára 
napjaink olasz szellemi renaissanceának tevékeny munkása, a ki Füosqfia 
•dello Spirito czímű három kötetes művével (I. Estetica Come Scienza 
deli' espréssione, II. Logica, III. Economica ed etica) jelentős barázdát 
szántott a szellemi munka terén, mert új utakat jár, a melyek termé
keny gondolatok kútfejéhez vezetnek és méltán volt az ő személye és 
gondolkodása a heidelbergi (III.) philosophiai congressuson a világ minden 
tájáról összesereglett philosophusok érdeklődésének középpontja, 

Az ő szavát érdemes meghallgatni, mert annak mindig tekintélyes 
súlya van; még akkor is számolni kell vele, ha téved. 

E könyve első fejezetében arról a bizonytalanságról szól, a mely 
-az »irodalmi kritika« elnevezés körül uralkodik, mert ez a név négy, 
egymástól elég széles , határvonallal elválasztható mozzanatot foglal 
magában: 1. az irodalmi mű értékelését, vagyis az aesthetikai ítéletet, 
2. a történelmi elemzést, mikor a mű történetéről, írója életével való 
viszonyáról, forrásairól van benne szó, 3. az író lelki rajzát, a mennyi
ben a műből tudunk erre következtetni, 4. míg sokan abban látják az 
irodalmi kritika igazi czélját, ha teljes mértékben megérteti velünk a 
művet, azaz a méltánylás és a tetszés előállásához megkívántató összes 
segédeszközöket kezünkbe adja. Ezt az utolsót kívánta a kritikától 
Sainte-Beuve is, mikor feladatának azt tekintette, hogy tanítsa meg az 
•olvasót olvasni. 
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Ha mindezeket a többé-kevésbbé eltérő czélokat vizsgálódásunk 
tárgyává teszszük, végeredményképpen mégis megállapodhatunk abban a 
crocei meghatározásban, hogy az irodalmi kritika a concret irodalmi 
művekre irányuló tanulmány. Erről szól a második fejezet. 

Az irodalmi műre irányuló minden tanulmány háromféleképpen nyer
het megnyilvánulást, mint leírás, értékelés és történet. 

A leírás (l'esposizione deli' opera letteraria) főkérdése a kritikus
tól : mit olvastál ? Ezt a kritikát én szeretném a művészi kritika névvel 
megjelölni, mert a mű ábrázolásában teljesen művészi elveket tart szem 
előtt s az eredménye a műalkotásokról készült újabb műalkotás, a milyet 
írt Francesco de Sanctis, Kassner, Péterfy. Az ilyen kritikusról mondja 
Cantű: »A kritikus ugyanaz a művészszel szemben, a mi a művész a 
természettel szemben. A mint a művész újra alkotja a természetet, de 
más utakon és más czélok szolgálatában, épp úgy alkotja újra a kri
tikus meg a művészetet, de a maga módján és a maga czéljainak meg
felelően.« Vagy Lamartine-nal szólva: »A költő könyve a világ, a kri
tikusé a költészet; művét mind a kettő egy másik műről alkotja.« 
S a mint a természet egészének vagy egyes tárgyainak leírása könnyen 
válik a természet philosophiájává, az ilyen kritika is a concret műalkotás 
philosophiája lesz,- ha a kritikusban sok az elmélkedő hajlam. 

Egészen más az értékelő kritika, a melynek czélja az aesthetikai 
ítéletmondás. Itt a kérdés a műalkotással szemben nem az, hogy: mi
csoda ? — hanem: mit ér ? 

A leírás és az értékelés folyamata után, még nem csillapodik le 
az emberi kíváncsiság. »Hogyan, milyen körülmények között keletkezett 
ez a mű? Milyen, hatást tett?« — ilyen kérdések nyomulnak előtérbe, 
s reájuk feleletül fellép a történeti kritika, a melynek keretében helyet 
talál a források tanulmánya, az összehasonlítás, a philologiai szempon
tok, a könyvészet, a tartalom vizsgálata, a szerző életrajzi vonatkozá
sai és a mű hatásának nyomozása. De ehhez a fajta kritikához az aestheti-
kának nincs semmi köze, ellenben annál többet érintkezik a sociotógiával. 

Könyve harmadik fejezetében az aesthetikai ítélet lehetőségéről és 
határairól szól Croce. Fölveti az absolut és relatív értékmérés problémáját, 
s természetesen a relativ mellett dönt, hiszen az aesthetikai érték alapja 
a tetszés, a mi pedig nagyon is subjectiv és változó valami. A művé
szet lényegét egy adott tartalom sikeres és hatásos kifejezésében találja 
(espressione piena ed efficace). Ez pedig a tárgy és a felfogó alany 
viszonyához mérten változik. A kritikus tiszte tehát nem terjedhet tovább, 
mint hogy a műalkotást a legműveltebb és legfogékonyabb szemlélők, 
azaz olvasók ízlése szerint igyekszik megítélni. Hogy ezt megtehesse, 
erős értelemnek, fejlett érzelmeknek, morális értékességnek kell benne 
egyesülnie az élettapasztalattal és műismerettel. Az ilyen kritikus ítélete 
nem lesz absolut, de mindenesetre meglesz benne az a Kant óhajtotta 
subjectiv általánosság, mely emberileg elérhető. Hiszen nemcsak a maga 
egyéni ízlésének szócsöve, hanem mindazoké, a kik a lelki fejlettségnek 
hasonló fokán állanak. Az egyéni impressio így szélesedik ki egy nagy 
lelki közösség impressiójává, mint látjuk pl. Gyulai Pálnál. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XXI. 32 
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A további részben a történeti értékelés absurditását vitatja Croce, 
mert ez nem a műnek, hanem a magam képzeteinek szól, tehát illusio. 

Miután még Francesco de Sanctis kritikai munkásságát jellemezve, 
bemutatja benne az ideális kritikust, Zumbini műveiről szólva pedig 
ennek az ellenkezőjét, egy végső fejezetben philosophiai elmélyedést és az 
életnek nyitott szemmel való szemlélését kívánja a kritika munkásaitól. 

Croce elméletét megbírálni nem lehet czélja ennek a pár sornak, 
csak rá akartam mutatni erre a könyvre, mely nálunk ma nagyon 
aktuális. Ha ki elolvassa, talán nem nyúl hozzá egy-egy írói mű lel
ketlen vivisectiójához, mert ráeszmél, hogy a műalkotásnak külön reális 
élete van, a mint hogy a metaphysikusnak a fogalmak is szinte érez
hető módon élnek. Sikere, mint minden kifejezésnek, akkor van, ha 
idegen lelkekben visszhangra talál, ha azok a maguk vajúdó lelkének 
még meg nem talált kifejezését látják, érzik, ismerik meg benne. 

Croce könyveit forgatni mindig gyönyörűség, mert philosophiája ter
mékeny gondolatok melegágya. 

M. N. 

Adalék »Az ember tragédiája* német irodalmához. 

Mióta Madách művének első német fordítása Dietzétől 1865-ben 
megjelent^csakhamarúgy a német közönség, mint a német tudós világ figyelme 
is ráterelődött a kiváló műre. Nagy népszerűségét legjobban bizonyítja, hogy 
alig találunk más magyar munkára, mely annyiféle fordításban forogna köz
kézen, mint éppen »Az ember tragédiája«. Az első sietve készült fordítást, 
melyet ma már csak éppen hogy a könyvtárakban őriznek, gyors egymás
utánban követték Fischer, Sponer, Planer, Dóczi és Lechner fordításai. Sőt 
Paulay átdolgozásában németül is színre hozták; legelőször a hamburgi 
városi színházban, majd a berlinLLessing-Theaterben, de az egykorú kri
tika nem a legszívesebben fogadta. Különösen Fabel2 próbálta a nagy
szerű költői alkotást lekicsinyelni, midőn recenziójában csak egyszerűen 
»piéce a tiroirs«-nak, »Schubladenstück«-nek nevezi; sőt még Jules Verne 
»Utazás a föld körül« czímű látványos komédiáját is fölibe helyezte. 
Az ilyen elfogult és a költemény tiszta szépségeibe behatolni nem képes 
kritikusokkal szemben csak örömmel olvashatjuk Rothauser, Fischer és 
mások elismerő és megvilágító fejtegetéseit. »Az ember tragédiája« német 
irodalmához legújabban egy tartalmas czikk járult, mely. egy katholikus 
szemle januári füzetében3 jelent meg. Czíme: Die Weltanschaung in 
Madách's »Tragödie des Menschen«. A szerző azon alkalomból, hogy 
1911-ben lesz éppen ötven éve, midőn Madách nagy művével a nyilvá
nosság elé lépett, hódolni akar az általa nagyrabecsült magyar költő-

1 Die Tragödie des Menschen v. E. Madách. Aus dem ungarischen über
tragen v. Alexander Dietze. Pest 1865. 

\_*^ugen Fabel: Zur modernen Dramaturgie. 1899. 2 köt. Die Tragödie 
des Menschen v. Madách 212—217. 

3 Stimmen aus Maria-Laach, Freiburg i/ßr. 1911. 

• 



KÖNYVISMERTETÉS 499 

filozófus emlékének. Értekezésének első részét az egyes képek tartalmának 
elbeszélése képezi. Majd rátérve Madách világnézetének bírálatára, ellen
tétet lát a tragédia biztató befejező sorai: »Mondottam ember: küzdj 
és bízva bízzál!« és az egyes színek sötét vigasztalansága között. Ezen 
ellentétet érezte már Arany János is és ezt az által akarta kiegyenlíteni, 
hogy a reménytelenül végződő történeti képeket nem tartotta teljesen hű 
ábrázolásoknak. Alexander Bernát kiváló fejtegetésében Lucifer jelleméből 
indulva ki, magyarázza meg az egész nagyszerű költemény egységét 
fenyegető ellenmondást. Overmann vallás-erkölcsi felfogásból tekintve a 
költeményt, bizonyítani igyekszik, hogy Madách nem tudta vagy nem / 
akarta a vallás tulajdonképpeni lényegét megérteni. A helyett, hogy a 
vallás nagyságát és boldogító hatását keresné, még »Krisztus istenségé
nek kérdésében is egy silány jota miatt indított nevetséges viszálykodást 
lát«. Összeveti a »hívők« költészetét Madách tragédiájával. így Jóbnak 
is küzdelem az élet, de Isten nagysága oly annyira uralkodik, hogy a 
csapásokat jogosaknak kell elismerni, melyek meg is szűnnek, midőn 
Jób megalázza magát az Úr előtt. Milton is megmutatja Mihály arkangyal 
által a bukott embernek jövendő sorsát. De míg Madáchnál kietlen, 
haldokló jégmező és állattá aljasult emberpár alkotja az utolsó képet, 
addig Miltonnál a megváltó fénylő alakja mutatja a bíztató, a remény
teljes eljövendőt. Itt volna helyén — Overmann. szerint — az Úrnak I 
végső szózata, mert az az Ádám, a ki nagy reménynyel, de mindig ' 
csalódással szenvedte végig az élet küzdelmét, már alig fog hinni és 
remélni. Röviden átpillantva Madách életének keserű csalódásait, ezekben 
látja második okát költészete pesszimisztikus felfogásának. Éppen azért 
helyteleníti Riedl Frigyes azon szépen csengő hasonlatát, melyben Madách 
költészetét halvány, melanchólikus mosolyú, de mégis vigasznyujtó 
géniusznak nevezi. »Nem! Madách költészete senkit meg nem vigasztal
hat, mert az maga épp oly vigasztalan, mint a lélek, melyből eredt.« 

Bár egyoldalú szempontból itéli meg Madách világfelfogását, de az 
a lelkes hang és az a vonzalom, melylyel a magyar irodalom iránt 
viseltetik, méltán kiérdemli, hogy örömmel üdvözöljük Overmannt Madách 
német magyarázói között. Mindenesetre sajnáljuk, hogy értekezése olyan 
német folyóiratban jelent meg, melynek tendentiája olvasói számát csak 
egy szűkebb körre szorítja. 

LEFFLER BÉLA. 

IV. 

Földi János költeményei. Kiadta s bevezette dr. Mixich Lajos. (Régi Magyar 
Könyvtár 25.) Budapest, 1910. 

Földi János dr. Mixich Lajosban szorgalmas, gondos életrajzíróra 
s költeményei lelkiismeretes kiadóra találtak. A mi felkutatható volt 
összeszedte s műve nyomása közben is éber figyelemmel kísérte a fel
merült adatokat, mit bizonyít a 92. lap 3. számú jegyzete, hol kiigazítja 
azt az állítását, mely szerint Földi Nyelvkönyvének nagyobbik és érté
kesebb része elveszett volna vagy lappangana. Sok apró s nem nagy-
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fontosságú adat beillesztésekor megtörténik akármelyik írónál is, hogy 
egyik helyen így s máshelyütt másképpen mond valamit. 

Ilyen Mixichnél, hogy a Halotti vers egy gyenge szülött teme
tésére ez. költeményt a 6. lapon Földi debreczeni diákkorában írottnak, 
a 61. lapon pedig halasi rektor korában készültnek mondja. Ha a helyet, 
illetőleg van is, az időt tekintve alig van különbség, mert 1781. elején 
Földi még Debreczenben volt, de tavaszszal már Halason tanított. 
Hihetőbb, hogy a vers még Debreczenben termett. Különben Földi a 
Sertés Rectorum Scholae Halasiensis ad memóriám hominum collect.-ba. 
így írta be nevét: 41 . Joannes Földi Szalontensis ex Cottu Bihar. 1781 — 
782—783. — Később ezt írták neve után: Medicináé Doctor, Physicus 
Lib. Reg. Civitatis Szathmár-Németi. 

A két halasi leányra írt leoninusaira (192. 1.) a halasi anya
könyvből az jegyezhető ki, hogy 1784. november 23-án esküdött meg 
Pázsit Zsuzsanna Búza Pállal, 1785. január 18-án pedig Torma Judit 
Papp Mihálylyal. 

Földi nem nagyszámú költeményeihez, saját keze írásában fenn
maradt névnapi köszöntőt csatolunk. A megtisztelt Péter István előkelő, 
tanult, versekben gyönyörködő s maga mulatságára és néha egy-egy 
alkalommal mások számára is verselő férfiú volt s nagyatyja a Kiséri 
név alatt ismeretes szépirodalmi írónak Péter Dénesnek (született 1837. 
szeptember 15., meghalt 1904. márczius 17-én). 

A leoninus vers a következő: 

Szives és igaz Tiszteletet mutató 
Köszöntő versek 

Mellyekkel 

Nemes és Nemzetes Nagy Urnák 
P É T E R I S T V Á N Uramnak, 
Nemes Kis Kun Districtus Hites 
Assessorának, maga öröme, úgymint, 
a' Szent Keresztségbenn vett Neve Nap-
jánn udvarol és örvendez edgy Poéta. 

Halas Aö 1781. 2 6 a Decembris. 

Pengeti Hárfáját gyors Calliopé muzsikáját, 
Vig Erató hegedül, 's ő se tsupánn egyedül. 

Euterpé mégyen társul ; ne tsak ő maga légyen, 
Sipját fújja, dudál, mellyet akárki tsudál. 

Terpsychoré pendít cziterát, Polyhymnia zendit 
Lantot; kedve vagyon, víg valamennyi, nagyonn. 

E' mire néz, mit hoz, ma miért fog mind muzsikához, 
Mind a Múzsa Sereg, mért keze rajta pereg? 

Rajta tsudálkoztam: de hogy Uraniét tudakoztam, 
Csap velem egybe kezet, 's illyen okára vezet, 

»lm a' mit régenn várunk, edgy Csillag az Égenn 
Már szépenn ki derült, fénye elő ma került! 

»Szine ragyog szépenn, süt fénye az Égre középenn 
Nap fel jöte körül: e' Sereg ennek örül. 
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»Tartja Szerentsének kiki, ennek hogy ma Tüzének 
Tiszteletére lehet, részt örömébe vehet. 

>Vigyázd bár fényét, ISTVÁNnak ez adja reményét, 
ISTVÁNról nevezik; hát ki ki zengedezik, 

»Áldják sok szóval ma az ISTVÁNt mennyei jóval. 
Téged is igy eszelünk; ezt ma miveld mi velünk. 

Nem lehet e' hát már nekem is ma örülni ? vagy e' kár 
Hogy sokak ezt mivelik, vig örömök ma telik ? 

Ugy tartom, nem kár; sőt Tisztem ez én nekem is már, 
Hogy vegye Tiszteletem, a ki eránt vitetem. 

Része Reményének lám ezt ma tselekszi Fejének, 
Férjénn kedve derül, hogy Neve Napja kerül. 

Ezt mivelik készenn, 's még ÉLJEN az Attyok, egeszszenn 
Minden Magzatinak e' Szava Szájainak. 

Leg főbb gondjoknak veszik ezt azok is ma magoknak 
Kik régólta lesik, Napja mikorra esik. 

Jó jön szájokból, ezer Áldás szóll ajakokból, 
Kívánsága feles már ki miként köteles. 

Én pedig e' soknak, sok kivánságit azoknak 
Edgy summába veszem, 's igy TE elődbe teszem: 

Nagy Felség! éltesd TE ez ISTVÁNT, nagyra emeltesd! 
Kedvesit is kedveld, végre magadhoz öleld. F. 3. ms. 

Sz. Á. 


