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BALASSI BÁLINT 

Hymni tres ad Sacrosanctam Trinitatem 

 

PRIMUS: AD DEUM PATREM 
 
A Szentháromságnak első személye, 
Atyaisten dicsőséges felsége, 
Mind e széles világnak teremtője, 
Tekints reám ilyen veszett szegényre. 
 
Ments és vezess ki, Uram, a sok vészből, 
Viselj gondot rólam, Te árvád felől, 
Ne szakadjak el Tőled, Istenemtől, 
Segélj, kiáltok csak Hozzád egyedül. 
 
Veszett fejemnek mert oly állapotja, 
Mint hajónak, kit elvert tenger habja, 
Nincs senki vezére, kormánytartója, 
A sok vész közt csak az egy Isten ójja. 
 
Reménytelen mindeneknél életem, 
Látván vesztem, örül sok ellenségem, 
Csóválván fejeket csúfolnak engem, 
Barátim is mind idegenek tőlem. 
 
Gondod nincs rám, mert mindenik azt tudja, 
Hogy eddig is éltem ki-ki csudálja, 
Ennek – úgymond – amint vagyon ő dolga, 
Lehetetlen, hogy senki szabadítsa. 
 
De mind ennyi sok háborúimban is, 
Érzi lelkem, hogy reménység kívül is, 
Csudaképpen még kimentesz végre is, 
Noha nem látom most egy csepp módját is. 
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Azért ez lelkem érzette sok jódat, 
Ne halogasd megszabadításodat, 
Mert ha elveszek is, Uram, mi hasznod? 
Azzal ugyan nem öregbül hatalmod. 
 
De ha megmentesz, e jók következnek: 
Egyik ez, hogy mind holtomig dicsérlek, 
Másik meg ez, hogy azok is megtérnek, 
Kik segedelmedről kétségbe estek. 
 
Terjeszd ki hát fényes orcád világát, 
Szárazd azzal szemeim nedves voltát, 
Mert csak Te fényed siralmat száraszthat, 
Búból menthet, jóra mindent fordíthat. 
 
Nabukodonozort hét esztendőre 
Vivéd ismét királyi felségére; 
Megszánván, szemedet vetéd szegényre, 
Azért tekints reám is ily veszettre. 
 
Kiért velem együtt földi kerekség, 
Dicsér Téged, ó, mennyei nagy felség, 
Veszendőnek ki vagy igaz segítség, 
Dicsősségeddel rakva mind föld, s mind ég. 

 
 

HYMNUS SECUNDUS: AD DEUM FILIUM PRO IMPETRANDA MILITARI VIRTUTE 
 
Szentháromságnak, kinek imádkoznak, Jézus másod személye, 
Régi vitézeknek, roppant seregeknek győzhetetlen Istene, 
Tehozzád kiáltok, ki katonád vagyok, vigy kérlek vitézségre. 
 
Régenten Dávidot, juh mellől a pásztort, víd királyi felségre, 
Midőn Góliáttal, a nagy óriással megvíva szemtől szembe, 
Kit reménység ellen csudálatosképpen adál neki kezébe. 
 
Jó Makkabeusnak, Jeftének, Sámsonnak, Gedeonnak, Juditnak, 
Eszet, bátorságot, adál diadalmot, hogy vitézül járnának, 
Midőn Benned bízván, hadnagyságod után szerencsét próbálának. 
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Most is vitézeknek Te vagy bátor szívek, kik Veled dicsekednek, 
De a kevélyeknek, kik mással kérkednek, csak szégyenvallás helyek, 
Mert kit Te nem segélsz, szíve, esze elvész, hátat ád ellenségnek. 
 
A Te nagy nevedben én is most, Istenem, kötöttem fel szablyámat, 
Sok jó szerencséket várok csak Tetőled, s vitézlő sok szép jókat, 
Mert nem fizetésért, sem gazdag prédáért járom, tudod, utamat. 
 
Hanem Szent Nevedért, s a szép tisztességért, kiben megkisebbítél, 
Noha nem méltatlan, mert rút és számtalan bűnömért rám gerjedtél, 
De – kérlek – felejtsd el undok vétkeimet; lám, már eléggé vertél. 
 
Te vagy szál kopiám, te vagy éles szablyám, jó lovam hamarsága, 
Elmémnek vezére, karjaim ereje, én szívem bátorsága, 
Bízván Szent Nevedbe’, megyek örvendezve bátran káromlóidra. 
 
Csak Tereád hagytam életemet, Uram, valamely helyen járok, 
Bátorságot, eszet, sok jó szerencséket, csak jó voltodból várok, 
Orcámról töröld el, szép vitézségekkel szégyent, kit meg is vallok. 
 
Hogy vidám orcával, szép hálaadással én felmagasztaljalak, 
E széles világnak Téged hadnagyomnak örömmel kiáltsalak, 
Vérrel festett szablyát, kit adsz ollyanoknak, kik zászlód alatt járnak. 
 

HYMNUS TERTIUS: AD SPIRITUM SANCTUM, PRO FELICI CONJUGIO 
 
A Szentháromságnak harmadik személye, 
Szerelemnek Isten szerint gerjesztője, 
A jó házasságnak ki vagy bölcs szerzője, 
Szívek szentelője. 
 
Szentlélek Úristen, Te ki jókat osztasz, 
Megkeseredteket örömmel látogatsz, 
Félelmes szíveket bátorsággal áldasz, 
Siralmast vigasztalsz. 
 
Régi szentek házasságát Te szerzetted, 
Az én szívemet is csak Te ébresztetted, 
Egy árva szép szűzhöz mostan gerjesztetted, 
Érnem ezt engedted. 
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Könyörgök Teneked, hogy szentelj meg engem, 
Tulajdon templomod hogy lehessen lelkem, 
Szeplő nélkül tiszta legyen én életem, 
Lakozzál Te bennem. 
 
Add meg azt is társul énnekem boldogul, 
Akit mostan kérek Tőled, én Uramtul, 
Hadd vehessek búcsút immár bánatimtul, 
Legyek víg ezentúl. 
 
Áldj meg mindkettőnket igaz szerelemmel, 
Jó, ép egészséggel és szent félelemmel, 
Kétség és versengés közülünk vesszen el, 
Éljünk csendességgel. 
 
Te regulád szerint hogy igazán élvén, 
Hozzánk tartozókkal imádjunk dicsérvén, 
Téged, vigasztaló Szentlélek Úristen; 
Mindörökké, Amen. 




