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SZTREGOVAI MADÁCH GÁSPÁR VERSEL 
1590 — 1647. 

Költészetünk irodalma a XVII-ik században még nem oly 
felette gazdag, hogy egy eddig ismeretlen költő műveit tekintetbe 
ne vehetnők. Ezen szempont által vezérelve mutatom be Madách 
Gáspár verseit.1 

Egy és ugyanazon időben a XVII. század első felében a 
Madách családban két Gáspár élt két különböző ágból származva. 
Az egyik, Miklós fia a Zsemberen lakó úgynevezett kelecsényi 
ágból, a másik a Sztregován lakó törzsből.2 

Költőnk, mint az egyik versfüzetbe írott jegyzetéből látható, 
Sztregován lakott, élénk összeköttetésben volt Rimay Jánossal,3 ki 
egy levelében tudakozódik is Madáchnak János nevű fiacskájáról. 
Ezeknek alapján megállapíthatjuk, hogy a költő Madách Gáspár, 
a törökverő és később török fogoly Madách II. Péter kapitánynak 
nejétől, Themai Sarlay Annától származott fia volt. 

Születési évét nem tudjuk, de azt 1590. év körül kereshet
jük, mert a családi levéltár adatai szerint4 1617 elején, midőn 
tanúvallatást kér a vármegyétől alsó-sztregovai telke végett, még 
nincsen hivatalban, de ugyanazon év későbbi szakaszában már 
szolgabíró. Néhány évvel ezután ülhette lakadalmát Nándori Bene 
Annával, kitől mindössze egy fia III. János született, több gyer
mekről legalább nincsen emlékezet. 

Hogy meddig szolgabíráskodott, nem tudjuk. 1625-ben mint 
táblabíróval találkozunk vele, tíz évvel utóbb az alispáni székbe 
ültették, 1636-ban is mint alispán működik. 

Hivatalos működése mellett nem hanyagolja el családi dol
gait. A családi vagyont, a sztregovai várkastélynak a törökök 
által 1552. évben történt lerombolása,5 továbbá atyjának török 

1 Nagy Iván, Magy. csal. VII. k. 225—-226. 1. - Pallas Nagy Lexicona 
XVIII. k. Latkóczy M. czikke a Madách családról. 

a Anno 1636. adtam sert Sztregovai korcsmára. 
3 Madách Sándor feljegyzése szerint M. Gáspár apját Rimay János térí

tette az ág. ev. hitre. 
4 A Madách család levéltárából eredő minden adatot, a levéltár alapos 

ismerője Latkóczy Mihály főgymn. tanár úr lekötelező szívességének köszönhe
tek, ki szives volt azokat összefoglalva számomra leírni. 

5 Palágyi M. Madách Imre élete és költészete. Budapest, 1900. 31—32. \. 
Irodalomtörténeti Közlemények. XI. 9 
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fogsága jól megapasztotta, eró'sen és sikerrel igyekszik ennek 
helyreállításán. Hatalmas szomszédjával, kékkői Balassa Simonnal 
igen jó barátságban él, igen élénk az 1640. év végéig terjedő levele
zésük,1 sőt alkalom adtán pénzzel is segíti a pénz szűkében levő 
Balassát. 

Érdekesek fiával, Jánossal váltott levelei is, melyekből a szü
lei szeretet sugárzik ugyan felénk, e mellett azonban az anyagi 
gondoskodást sem hagyja figyelmen kívül. 1645—46-ból fenmaradt 
utolsó leveleiben arról értesíti fiát, Jánost, ki akkor Wesselényi 
Ferencz mellett katonáskodott, hogy Sztregova, Kisfalu, Kelecseny 
és Podluzsány nem illetik a leányágat.2 

Irodalmi szempontból azonban legérdekesebb Madách Gás
párnak egy évszám nélkül fenmaradt levélfogalmazata, melyben 
keservesen panaszkodik Istenben elnyugodott atyafia, Rimay János 
írásainak sorsa felől. Azt találja, hog}^ Rimay utódai nem érde
mesek arra, hogy az elhunyt ékes írásait forgassák és olvassák, 
mert meg sem értik azokat, sőt azt sem remélheti, hogy háza és 
maradéki jó gondját viselnék a hátrahagyott írásoknak. 

Madách tudta mit féltett, ismerte Rimay munkáinak nagy 
részét, énekeit mindenesetre, ezekből harminczhét »minden argu-
mentomival együtt« nála volt 1629-ben,3 tehát még Rimay életében, 
akkor, midőn Ráday András sürgette az énekek kinyomatását. 

Nagy kár, hogy Rimaynak legalább versei nem lettek akkor 
kinyomatva, mert bizony Madách Gáspár minden igyekezete és 
búsulása daczára sem tudta Rimay írásait megmenteni. Szétszó
ródtak, nagy részt elkallódtak. 

Hasonló sors érte Madách saját munkáit is. Előbb említett 
levélfogalmazatának végén azt írja Madách Gáspár egy ismeretlen 
barátjának »Hogy penig kgd én felőlem is oly ítéletben ne legyen, 
hogy csak henyélésben töltsem időmet, ím egynehány énekecskét, 
kiket megfordítottam cse nyelvből, küldtem kegyelmednek.«4 Ezen 
énekeknek nyoma veszett, azt sem tudjuk, kinek küldte. 

Madách Gáspárnak azonban egynéhány más verse, éneke 
másfelől mégis korunkra jutott. Évekkel ezelőtt sajó-kazai levél
táramhoz tartozó mindenféle írások között egy összekötött csomagra 
találtam, melyben nagy meglepetésemre Rimay János verseit, sze
relmes énekeit és más munkáit fedeztem fel, mellé voltak téve 
Madách Gáspár itt közölt énekeinek eredeti kéziratai. 

Kétségtelen, hogy a költészetben Madách, Rimay tanítványa, 
de valamint hogy Rimay János nem érte el nagy mesterét, Balassa 
Bálintot, úgy Madách sem mérkőzhetik mesterével. 

1 Madách levéltár, I. cs. 3 — 19. számok. 
2 Madách levéltár, I. cs. 20—24. sz. 
3 Ráday András levele Rimay Jánoshoz. Ipolyi A. Rimay J. államiratai 

és levetezése. 321. 1. 
4 Madách levéltár, I. cs. —- Ipolvi A. Rimay J. államiratai és levelezése 

3 5 S - 5 9 . 1. 
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Madách Gáspár költői munkásságának két iránya van, műkö
dik mint műfordító, de írt eredeti verseket is. Megmaradt köl
teményeinek száma nem sok, pedig előbb említett levelének tanű-
sága szerint a verselés rendes foglalkozásai közé tartozott. 

Az első itt közölt darab Rimay János latin nyelven írott 
Soliloquium-ának fordítása, két példányban van meg, egy tisztázat 
és egy fogalmazat, ez utóbbi tele van törlések és javításokkal. 

A harmadik csoport négy szent ének, »Igen szép énekek« 
gyűjtő czím alatt cseh nyelvből fordította 1636. évben. A versfők
ben minden ének Czobor Anna nevét rejti. Azon időben Nagy 
Iván táblái szerintx egy Czobor Anna volt: Thurzó Szaniszló, később 
pedig Tarnovszky Szaniszló felesége. Hogy minő összeköttetésben 
volt vele Madách, nem tudjuk. 

A negyedik szám egy eredetinek látszó verses elmélkedés. 
Az ötödik szám alatt lévő csoport, hatvan bölcs tanácsot 

oszt az embereknek. 
A következő hatodik szám, egy cseh nyelvből fordított val

lásos ének, mely Calabria tartománynak 16313-ban földrengés által 
történt elsülyedeset és tenger vize által való elborítását kesergi, 
tulajdonítván ezt az emberek bűnössége és vallástalansága által 
felidézett Isten haragjának. 

A sorrendben ezután következő hetedik egy »Krónika« czímű 
tanköltemény, melyben a valótlan állításokat, hazugságokat osto
rozza. A szerzőnek bő olvasottságáról tanúskodik. A szövegben 
előforduló »Tiszántúli föld«, »Kékkő« és a »mézes-máli bor« emlí
téséből azt lehet következtetni, hogy eredeti magyar költemény. 

Az ezt követő töredék, valószínűen az előbbi krónikába volt 
szánva. 

Elérkeztünk ezzel az utosó darabhoz, mely tulajdonképen 
egy Wesselényi Ferencz nevére szerzett, kilencz soros Balassa 
strophában írott fohász. 

Talán ez a leglendületesebb valamennyi ismert verse között. 
Különben egy Nógrád vármegyei úr lelkesedhetett is a füleki kapi
tány hősi tetteiért, kardja dicsőségeért, védte az ő házukat is. 
Még más szál is fűzte akkor hozzá, egyetlen fia János 1645-ben 
Wesselényi seregében harczolt. 

Összevetve ezen körülményt a vers czímében foglalt »Tekin
tetes és Nagyságos« czímmel, miután Wesselényi Ferencz 1646. 
ápril havában lett gróf, a költemény írásának időpontját 1646. évre 
tehetem. 

Ezt azért is szükségesnek tartottam megemlíteni, mert habár 
gondos összehasonlítás után kitűnik, hogy ezen eredeti kézírat betűi
nek jellege azonos a korábbi kéziratok betűivel, még is látszik, 
hogy nehezebb, öregebb kéz írta e fohászkodást. 

Ha már most végig tekintünk Madách Gáspárnak összes 

1 Magyarorsz. csal. III. 207. 1. »Czobor*-család. 
9* 
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ismert versein, azt láthatjuk, hogy nyelve gyakran darabos, sok 
helyt döczögősek a sorok és gyarlók a rímek, de egészben véve 
a költői tehetség nem tagadható meg tőle. 

Érdekes jelenség az is, hogy a költői ihlettség, habár közben 
ébredezett is egyik kis unokában, V-ik Jánosban, de egészben 
véve mégis csak két egész század múltán tört elő, de akkor hatal
mas erővel Madách Gáspárnak hetedíziglen való unokájában, 
Madách Imrében. 

1. 

SOLILOQUIUM JOHANNIS RIMÁIN . 

Miért törődől én lelkem, 
Kínzód és fárasztod igen, 

Fájdalommal mint epesztesz, 
Száráztvám szívem veszélihez. 

5. Gondolod, hogy vagy felejtve, 
Istenedtől eltévelyedve ? 

Lelkem te ne sopánkodjál, 
Semmiben ne szomorodjál, 

Vastag hittel Istenben higyj, 
10. Könyörgést te eleiben vigyj. 

Mert ha egy kis verebecskét, 
Földön csúszó kis férgecskét 

0 szent felsége élteti, 
Őrzi, táplálja s vezérli: 

15. Senki nékiek nem árthat, 
Életektől meg nem foszthat: 

Hát inkább téged ő fiát, 
Képére teremptett (így) állatját 

Éltet, gondodot viseli, 
20. Búal (így) lelked nem terheli: 

Tégedet hozzája ő fogad, 
Pokolra nem is kárhoztat. 

Noha bűnös, fekélyes vagy, 
Üdvösségtől távozva vagy: 

25. Tekints Krisztus érdemére, 
Oldalból kifolyt vérére, 

Ki tégedet az ő juhát, 
Genyes fekélyekkel rakvát, 

Téged szent vállára vészen, 
30. Akla seregében viszen ; 

Eltévelyedned nem enged 
Hitedben nem hagy csökkenned, 

Hogy farkasoknak szájokban, 
ördögnek ő hajlékában, 
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35. Mert oltalmaz ő tégedet, 
Ki mindenkor áll melletted. 

Csak Jézus Krisztusban bizzál, 
Ki éretted vigyáz s fenn áll; 

Éltet boldog reménységgel, 
40. Megáld téged üdvösséggel. 

Ő mi érettünk áldozott, 
Az keresztfán értünk megholt; 

Mi bűneinkért füzetett 
Türülvén világnak vétkét. 

45. Ő csak egyedül sajtolta, 
Istennek haragját nyomta. 

Ő fertelmes sebeinket 
S gyógyít, vigasztja őket. 

Értünk szent vérét ontotta, 
50. Bűneinkből tisztította. 

Minyájunkot szent vérével 
Megváltott ő, kegyelmével. 

Nem jütt senkit kárhoztatni, 
De életben megtartani. 

55. Hogy ő hozzá folyamodjunk, 
Fáradozva a kik vagyunk. 

Terhektől meg könyebbíti, 
Hitiben megerősíti. 

0 Istennél egy szószólónk, 
60. Lelkünkben édes orvoslónk; 

Mindenkor bennünk lakozik, 
Mi éretünk hadakozik. 

Felviszen az magosságban 
Dicsőséges hajlékában. 

65. Én gyarló törött edényed 
S többi között építésed, 

Mint az juh erdőn tévelygek, 
Szent igídtől messze lépek, 

Én vagyok tékozló fiú, 
70. Bűnnel rakva ártalmas fű; 

Edénye rossz gondolatnak, 
Gerjesztője hamisságnak; 

Helye az esztelenségnek, 
Indítója feslettségnek. 

75. Betegségnek dohottsága, 
Kép utálatossággal rakva. 

Létem napjától és eddig, 
Jóság bennem nem találtatik; 

Nincs bennem isteni félelem, 
80. Hazugsággal rakva éltem; 
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Nincs bennem az irgalmasság, 
Tőlem távozott igazság. 

Az én keresztyéniségem : 
Merültem kegyetlenségben. 

85. Menyei jókon nem kapok, 
Testin s világin kapdosok. 

Az ki megárt, azt szerettem, 
Szent dolgokot megvetettem. 

Fajtalan gonosz testemben, 
90. Harag szorult minden ízben. 

Bujaság és nagy hamisság. 
Kevélység szorult, hazugság. 

Állhatatlanság, torkosság 
Nincs bennem semmi jámborság. 

95. Igazság tőlem elfordult, 
Irigységben éltem merült. 

Én szívem vonszon gonoszhoz, 
Ez világi kívánsághoz. 

Ó Jézus fényes igazság 
100. Kútfeje, nagy irgalmasság, 

Moss meg engem sok rútságból, 
Fertelmes undok vétkemből. 

Szent lelkeddel engem újíts, 
Minden jókat bennem építs. 

105. Tiszta szívet teremts bennem, 
Mi nem jó, vess ki belőlem. 

Törüld el én bűneimet, 
Fekélyes undok vétkemet. 

Légy ez életben mellettem, 
110. El ne állj sohun mellőlem. 

Krisztus Istennek báránya, 
És világnak megváltója. 

Adj szép csendesen kimúlást, 
Holtam után boldogulást. 

115. Hogy tégedet én dicsérjem 
Mondjon lelkem, legyen Amen. 

Hogy mikor jösz Ítélnie, 
Állass engemet jobb fele. 

S több szentiddel egyetemben, 
120. Mind örökké dicsérhessen. 

Fordítottam én Madách Gáspár deákbúi magyarra, Rimái uram verseiből. 
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2. 

SOLILOOUIUM JOHANNIS RIMAINI. 
(Ugyanazon fordításnak fogalmazata törlések és javításokkal.) 

Miért törődől oh l én lelkem, 
Kinzod és fárasztod (testem) 2 igen. 

Fájdalommal we^epesztesz, 
Száraztván szívem veszélyhez. 

5. Gondolod (hogy) vagy (felejtve) tévelyedve, 
Istenedtől el (tévelyedve) felejtve. 

(Semmit) Lelkem te ne sopánkodjál, 
(Vastag) Erős hittel Istenben bízzál. 

(Könyörülő Istenedhez, 
10. Minden igyedet helyheztess). 

[A 11 — 18. sorokban semmi változtatás nincs.] 

20. S vigyázz, gondodot viseli, 
Búal lelked nem terheli. 

Ő tégedet hozzá (ja) fogad, 
Pokolra nem is kárhoztat: 

Noha bűnös (és undok) fekélyes vagy, 
Igazságtól távozva vagy. 
(Nincs egy íz is benned jóra) 

25. Tekints Krisztus érdemére, 
(Hited helyheztess beléje) 
Oldalból kifolyt vérére: 

Ki tégedet az ő juhát, 
(Fertelmes) Genyes fekélyekkel rakvát, 

Téged szent vállára teszen, 
30. Akla seregében viszen, 

Eltévelyedned nem enged, 
Hitedben nem hagy csökkenned. 

Hogy farkasoknak szájában, 
Ördögnek ő hajlékában 

35. (Meg) Mert oltalmaz ő tégedet, 
(Istenben ajánlván lelkedet). 
Ki mindenkor áll melletted. 

Csak Jézus Krisztusban (te) bízzál, 
Ki éretted vigyáz s fenn áll, 

(Ki) Éltet boldog jó reménységgel, 
40. Megáld téged üdvösséggel. 

[A 41—58. sorokban semmi változtatás nincs.] 

1 A dőlt betűkkel szedettél részek csak a fogalmazatban vannak. 
2 A dőlt betűkkel szedett és zárójel közé tett részek törlések, 

után következő szó a javítás. 
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Ő Istennél egy szószólónk, 
60. LelkünkM<?& édes orvosunk. 

[A 61., 62., 65—76. sorok változatlanok, a 63. és 64. sor pedig a fogal
mazatban hiányzik.] 

Létem napjától és eddig, 
Semmi jóság nem találkozik. 

Isteni félelem nincs bennem, 
80. Hazugsággal rakva éltem. 

[A 81 — 99. sorokban semmi változtatás.] 
0 Jézus fényes igazság, 

100. ^Kútfeie irgalmasság. 
Lelkemnek légy már kegyelmes, 

S dicsőségeddel részeltess.1 

Moss meg engem sok rútság/ó7, 
(Sok undok senyvedi) bűnömtől. 

[A 105 — 115. sorokban csak az a változtatás van, hogy a 106-ik sor 
»Az« szóval kezdődik.] 

115. Hogy tégedet én dicsirjem, 
Örökkön örökké Amen, 

Hogy mikor jösz ítélnie, 
Állas engem jobb kezed fele 

S több szentiddel (öszve állass)2 egyetemben, 
vS dícsírhessem tégedet örökön örökké. 

3 — 6. 
IGEN SZÉP ÉNEKEK. 

Csehxryelvből magyarra fordított. 

E l s ő ének. 
Ad notam: Bud Boze moug sam Sandcze etc. 

[Légy te magad birám, Istenem.]s 

Az Isten magasságból, 
Néz reánk dicsőségből. 
Fordítsa el haragját 
Mi feslett bűneinktől. 
Hajts füleidet, 
Ébreszd lelkemet, 
Dícsírhessem tégedet: 
Jézus Krisztus mi kegyelmes urunk, 
Esedezzél értünk. 

1 Ez a hét sor csak itt a fogalmazatban van meg, a tisztázott szövegben 
nincs semmi helyette. 

a Végül állass javítás is behúzva. 
* A cseh szöveg megfejtését és fordítását Melich János úr szívességének 

köszönhetem. 
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Ne hagyj, hogy több bűnt tegyünk, 
Míg e világon élünk. 
Adj mi nekünk, mit kérünk, 
Mert te vagy a mi urunk : 
Jó reménységet, 
Tiszta új szivet, 
Igaz s vastag jó hitet. 
Igazgasd s vezéreljed éltemet, 
Vékony elmémet. 

Neveld rajtam áldásod, 
Fordítsd reám orczádot, 
S vigasztald szolgálódot, 
Maradjon áldomásod: 
Hogy Istenemet, 
Úr fölségedet, 
Dícsírjem végig téged. 
Mert te vagy nekem fő vigasztalóm, 
Kegyes táplálóm. 

Az te hatalmasságod, 
Nyújtsd hozzám te szent karod, 
Hogy hozzád ragaszkodjam, 
Keservemben folyamjam. 
Ments szolgálódot, 
Árva voltomot, 
Busúlt állapatomot. 
Uram, én Istenem ki vagy 
Menyekben, végy kegyelmedben. 

(Cz) Csíntalanságnak fészke, 
Ördögnek az ő keble, 
Világnak kevélysége, 
Rajtam ne legyen helye. 
Nem retteghetek, 
Míg állok és élek; 
Hatalmoktól nem félek. 
Istenemnek hatalmában én bízom, 
Lesz megmaradásom. 

0 uram s én vezérem, 
Óhajt tégedet lelkem. 
Szüntelen fohászkodik 
S te hozzád ragaszkodik. 
Éleszd lelkemet, 
Meghűlt szívemet. 
Értsem te szent igédet, 
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Hogy szent nevedet én tiszteljem 
És dicsírhessem. 

Bocsásd meg bűneimet, 
Undok rút vétkeimet, 
Kit naponkint vétkeztem, 
Szemeid előtt élvén. 
Alázatosan, 
Buzgóságosan 
Könyörgök térdem hajtván, 
Tégedet én Istenemet imádom, 
Ki vagy üdvözítőm. 

(Oe) Ördög s te vén kígyó, 
Kárhozatra vetendő, 
Ki eleinket csaltál 
S hamis practikáiddal, 
Tőled nem félvén, 
Mert híván mellém. 
Keresztfán függött értem 
Jézus Krisztus, ki tégedet megrontott 
S menybői taszított. 

Reménységemet vetem, 
Te benned én Istenem. 
Míg itt romlott világon, 
Árnyékában élhetvén, 
Hogy csendességben, 
Tiszta életben, 
Mehessek te elődben: 
Adj igaz szívet kereszt viselésben, 
Hozzád menésben. 

M á s é n e k . 
Ad notam: Ws sechmohanczy Veczny boze 

[Mindenható örök Isten.] 

Czendes lélekkel dícsírjük 
Minyájan az Atyát, 
Fiút Szent-Lélekkel együtt, 
Szent háromság állatját. 
Mert ő Fölsége kegyelmes 
És igen irgalmas; 
Mi reánk nagy gondot visel, 
Oltalmaz kezével. 



SZTEEGOVAI MADÁCH GÁSPÁR VERSEI. 

0 mely nyelv azt mondhatná ki, 
Az te jó voltodot, 
Kit velünk cselekeszel, 
Terjed ránk áldásod. 
Újítsd mindenkoron őket, 
Hogy szent Fölségedet 
S keressem s nem hagysz bennünket, 
Tévelyedett juhodot. 

Bizonynyal mondhatom én is, 
Hogy ez utón engem 
Őriztél és oltalmaztál 
Csudálatosképen. 
Veszedelmes helyeken, 
Iszonyú szélvészben, 
Az te akaratod szerint 
Hordoztál igyemben. 

0 uram, mely nagy gondot 
Viseltél én reám, 
Szárnyaidot éjjel nappal 
Fedeztél én reám. 
Ördögnek álnokságátul 
És csalárdságaiul 
Oltalmaztál és őriztél, 
Hamis tudománytól. 

Regenten te megigírted, 
Hogy el nem hagysz minket, 
Rágalmazó nyelvektől is 
Oltalmazod bennünket. 
O Jézus, mi üdvözítőnk, 
Utunkban vezérlőnk, 
Jelen vagy szent kegyelmeddel 
És nagy dicsőséggel. 

Azért kérlek, maradj velünk 
Most is kegyelmeddel, 
Terjeszd reám áldásodot 
Nagy üdvösségemmel. 
Legyen dicsíret te neked 
S ki jár s keres veled. 
Neked ajánlom lelkemet, 
Add menyben helyemet, 

Ne utálj meg uram engem, 
Szegény teremtésed. 
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Bocsásd meg sok bűnömet 
S tisztíts meg velőmet. 
Mert én te benned óhajtok, 
Minden jót is várok, 
Hogy ennek utána is 
S tarts meg te szolgádot. 

Nem is tudok olyas embert 
Világ árnyékában, 
Hogy te elhagytad volna. 
Ki bízott az Úrban. 
Esedezem én hitemmel, 
Jó reménységemmel, 
Megmentesz minden bűnömtűi 
Ördögnek toritól. 

Azért én uram Istenem 
Cseleked(j) én velem 
A te igíreted szerint 
Ad(j) szent lelket belém, 
Hogy ez nyomorult világból 
Költözzem boldogul, 
Az te szent hajlékodban 
Mehessek be szentül. 

H a r m a d i k é n e k . 
Ad notam: 0 Mylosrdny Ocze nass etc. 

[0 keg3-elmes atyánk sat.] 

Az útnak ha eredünk, 
Szent-Háromságnak könyörgünk; 
Atyához Fiúhoz kiáltsunk : 
Szent-Lélek legyen bátorítónk 
És ő vele járjunk. 

Ne kételkedjünk az Úrban, 
Mi urunk Jézus Krisztusban : 
Ad nekünk szerencsés utat, 
Szent angyali kiket mutat, 
Gonosztól minket távoztat. 

Ne rettentsen bátor minket, 
Félben szakasztván igyünket, 
Vezéreld csak te fejünket: 
Jó reménységünkben 
Dolgunkot vihessük végben. 

Az te őrző angyalidot 
Bocsásd és helyezhessed ott : 
Előttünk járjon oszlopod, 
Ne hagyjon jönni felénk gonoszt 
Te hatalmasságod. 

Csak az jó csendességben, 
Utón járván békességben, 
Szárnyad alá minket vegyen, 
Ellenségektől őrizvén, 
Jól haza térítvén. 

Zent szövétneket előttünk, 
Világosságot adjon nekünk, 
Te légy nekünk mi vezérünk, 
Mert neked mi könyörgünk, 
Hogy ne téveledjünk. 
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0 ne hagyj ez mi utunkban, 
Téríts meg jó egészségben, 
Szerencsés állapotunkban 
S te kedves áldásodban, 
Jó áldomásodban. 

Rám térítsd áldásodot, 
Kegyes irgalmasságodot, 
Hogy végezhessük utunkot, 
Hasznosan mi dolgainkot : 
Dícsirvén téged urunkot. 

N e g y e d i k é n e k . 
Ad notam: Buoch ohnem Swateg etc. 

[Az Isten szent világosságú tűzzel sat.] 

Az én uram és Krisztusom, 
Nem hagysz, mert vagy oltalmazom. 
Nézz reám te szolgálódra, 
Árvái állapotomra. 

Czak te légy az én ügyemben, 
0 ki gazdag kegyelemben. 
Bocsásd engem szolgálódot, 
0 Jézus, őrizd juhodot. 

Reménységgel éppel táplálj, 
Mellőlem so hun el ne állj. 
Búmban segélj és áld(j) jóval, 
Vétkemet elő ne számlálj. 

Mert szentséges bölcsességgel 
Bir minket erős kezével; 
Reánk néz kegyes szemével, 
Jó voltával is vezérel. 

Gondot visel az árvákra, 
Özvegyet hozzá fogadja, 
Őket vezérli és tartja, 
Kebelében őket szorítja. 

0 urunk mi Jézusunk, 
Légy mi utunkban fő társunk; 
Semmivel téged meg ne bántsunk, 
Legyen maradásod velünk, 
Ördög ne ártson mi nekünk. 

Bír és igazgass bennünket 
Félre ne hagyj vonni minket; 
Őrizz éjjel nappal helyünket, 
Könyebbíts lelki terhünket, 
Számtalan bűnünket. 
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Azért mi is könyörögjünk, 
Minthogy ilyen jó tett urunk, 
Benne erősen bizakodjunk, 
Mégis bódogít ő bennünk. 

Fordítottam 26 Junii Anno 1636. M. G.1 

7. 

1. Az Úr Istenben bizzál erős vastag hittel, 
Szent dolgairól éjjel nappal elmélkedjél. 

2. Felebarátodot mint magadot szeressed, 
Istennek áldását ezután hogy vehessed. 

3. Senkit becsületiben meg ne sértsed, 
Hogy mondjanak felőled s értsed. 

4. Halálod felett mindenkoron elmélkedjél, 
Boldogul itt ez világon javadból hogy él. 

5. Haragot sokáig szívedben ne tartsad, 
Avval lelkedet ne terheld s ne bántsad. 

6. Ne hid megbékélt ellenségednek, 
Mert megárt védtére becsületednek. 

7. Ahoz ne bízzál kinek tudod hamis voltát, 
Megmutatja neked hon hem várnád, haragját. 

8. Ne örvend kárán felebarátodnak, 
Hogy annak sorsa fejedre ne áradjanak. 

9. Gazdagnak pénzedet költsön ne add, 
Mert gyakorta kérvén azt megbánnád, 

10. Titkodot ne jelentsd asszonyembernek s gyermeknek 
S ne is hid mindenkor beszédeknek. 

Mert az gyermek azt is megjelenti, 
Kiről az előtt nem is volt emlékezeti. 

Kit mond, hamar meg is tagadja, 
Ha kérdik tőle, ostort nékie mutatja. 

8.2 

HATVAN LELKI ŐRZŐ VITÉZEK. 

Szoktak az emberek bizakodni, minden mellettek sok szegényes 
vitézeket tarthatnak. De azoknál erősbek ím ez hatvan szép oktató és 
biztató szók, kiket szívedben úgy szorítsad, hogy mint neves vitézek 
mindenütt oltalmadra legyenek, kiknek értelméről, te magadban gondol
kodjál. 

1 Minden versfő »Czobor Anna«, nevét adja, a negyedik énekben azonban 
ettől eltérőleg az első kilencz sor kezdőbetűiből alakúi a név,, ilyformán: 
Czobor Anna -maga. 

3 Ez erkölcsi szabályokat, noha nem versek, meghagytuk azon a helyen, 
a hol a kéziratban áll, a versek közé ékelve. 
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1. Az életnek czélja az Krisztus, azaz mindenkor az ő mondá
sára figyelmezzél. 

2. Az Krisztus békességét kövessétek. 
3. Az lelkiismeretnek csendes voltának örüljetek. 
4. Minden dologban embernek fő orvosa az békességes tűrés és 

szenvedés. 
5. Az életnek szája az barátság. 
6. Istennek legyetek első baráti. 
7. Az Istent féljétek és szeressétek. 
8. Úgy éljetek, hogy azután is élhessetek. 
9. Barátokat tiszteljétek, őket haragra gyakorta felindítani el 

távoztassátok. 
10. Ellenségből lőtt barátodra fő dolgotokot ritkán bízzátok. 
11. Fejedelmeteket híven tiszteljétek. 
12. Nagyobbal nálatoknál ne tusakodjatok. 
13. Az szegénynyel magatokot szerettessétek. 
14. Minden személynek rendi szerint való tisztességet tegyetek. 
15. Más embernek kárával az ti magatok hasznát ne öregbítsétek, 

az ti magatokéval pedig igazán éljetek. 
16. Az ragadományból gyűjtött marhát, az igaz keresménynyel 

öszve ne elegyítsétek. 
17. Az halálról és halandó voltotokról gyakran emlékezzetek. 
18. Az megholt embert soha meg ne mosolyodjátok s ne növessétek. 
19. Minden dolgotokban magatoktól tanácsot kérdjetek. 
20. A mi állandó dolgot kezdetek, azba ne hertelenkedjetek. 
21 . Fületek a hallásra, szemetek a látásra, minden időben nyitva 

legyen, szátok az szólásra be fogván álljon. 
22. Olyanok legyetek az minémőknek akarnátok láttatni. 
23. Az mit embertől szégyenletek nyilván, magatokba arról ingyen 

se gondolkodjatok. 
24. Az magatoknak nem akarnátok, azt másnak se míveljétek. 
25. Az mit az természet hozott az születésben, békével szenvedjétek. 
26. Más ember fogyatkozását könyörületes szemmel nézzétek. 
27. Az természet bennetek, az okosságnak mindenkoron engedjen. 
28. Az haragnak búsulása idején, semmi dolgot ne kezdjetek. 
29. Minden dolognak előszer végére menjetek és úgy kezdjétek el 

minden igyeteket. 
30. Gazdagságért ne házasuljatok. 
31 . Az jámborságnak inkább örüljetek, hogy sem mint az gazdag

ságnak. 
32. Hazátoknak örömest szolgáljatok. 
33. Fejedelmeteknek titkait rejtekben tartsátok. 
34. Fejedelmeteknek engedjetek minden nagy alázatossággal. 
35. Hivalkodástól magatokat ójjátok. 
36. Heába való szóktul magatokat oltalmazzátok. 
37. Az idős, értelmes népeket tiszteljétek. 
38. Rágalmazó nyelvtől asztalatokot oltalmazzátok. 
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39. Az fondorlókra sok kenyeret (így) ne kelljen. 
40. Balgatag és gyors szavók ne legyetek. 
41 . Az jámbor és szelíd erkölcsököt szeressétek. 
42. Az feslett erkölcső gazdagnak barátságát igen távoztassátok. 
43. Az ok nélkül való esküvésektűl ójjátok magatokat. 
44. Jámbor és istenfélő népekkel tartsátok barátságtokot. 
45. Barátid között ne legyetek bíró. 
46. Senkinek hirtelen ne ígérjetek semmit. 
47. A mit ti míveltek szüléitekkel, ugyan azon dolgot várjátok a 

ti magzatotoktól. 
48. Szüléitekkel ne vetekedjetek. 
49. Az időnek ne higyjetek. 
50. Jámbor szolgának örüljetek. 
51. Magatoknak egészségéről nagy gondot viseljetek. 
52. Az részegséget távoztassátok. 
53. Az igyenességet kövessétek. 
54. Az jó szomszédságról gyakran gondolkodjatok. 
55. Erőtök felett semmit meg ne késértsetek. 
56. Titok dolgotokról ritkán szóljatok. 
57. Az bizonyost bizonytalanért el ne hadd, az járt utat az járat

lanért. 
58. Estveli haragodot reggelire hadd. 
59. Az Isten igéjét gyakran hallgasd. 
60. Az örök életet mindég várjad. 

9. 

Az 1638. esztendőben 9. die Április. 

Az Úr Isten minémő ostorát bocsátta légyen Olaszországban, egy 
Calabria nevő tartományra, mely tartományban várasok, faluk, nagy 
földindulás miatt sülyedtenek el és mindgyárást tenger vízivel el borít-
tattanak, kit ez ide alá való versekből megértheted. 

(Csehből magyarra fordíttatott.) 

Hallgasd keresztyén ember, Napról napra csak ujúl 
Mit fogok előhozni, Feslett állapatjában, 
Istennek nagy haragját Tobzódás és hamisság, 
Látván ránk terjedezni, Hajló paráznaságban, 
Ez romlott állapotban,1 Nagy harag jó rendet bont, 
Nincsen kin örvendezni: Bűnre való hajlásban. 
Szű reped és hasad, 
Ily csudákot hallani. H o v a szemed fordítod 

Körűi tartományokra 
Világ elhanyatlott már Önti Isten haragját 

Szántalan (így) gonoszságban, Feslett bűnös fiakra. 
1 Törölve : Ez mostani világban. 



SZTREGOVAI MADÁCH GÁSPÁR VERSEL 145 

Látván x nagy sok vétkekre 
Hajladozásokra 2 

Megyén csak az elméjek 
Undok 3 gonoszságokra. 

Elhagyták az emberek 
Isteni tiszteletet, 
Egyházi emberektől 
Megvontak becsületet; 
Atyafiak 4 között is 
Nincsen igaz szeretet, 
Tisztátalan életre 
Minden csak vetemedett. 

így szokta ostorozni 
Az bűnért az Úr Isten, 
Ember gonosz vétkében 
Csudák által rettenjen. 
Utálatos bűnökből. 
Jó életre térhessen, 
Szörnyű 5 veszedelmektől, 
Hogy megmenekedhessen. 

Veszek egynéhány példát 
Az szentek írásából: 
Mint bünteté az embert 
Igaz ° itíletiből; 
Hogy hajlottak 7 vétkekre, 
Gonosz cselekedetből, 
Isteneket elhagyván, 
Veszni tértek ezentől. 

Az első világot is 
Víz özönnel elvesztett; 
Sodomát és Gomorát 
Vízzel mért elsülyesztett; 
Kényköves tüzekkel 
Városokat égetett; 
Hatalmasságát rajtok, 
Haragjával terjesztett. 

1 Ez után törölve : az. 
2 Ez előtt törölve : Nagy, 
8 E helyett törölve : Iszonyú. 
4 Ez előtt törölve : Az. 
5 Ez előtt törölve : Ily. 

11 A köv. sor lehúzva : kerített 
Irodalomtörténeti Közlemények. XI. 

Sok szántalan várasok 
Romlandóságban juttak; 
Troia és Babylon 
Földdel beboríttattak; 
Carthago s több várasok 
Mind semmissé jutottak; 
Szép drága épületek 
Földig mind elromlottak. 

Jóravaló szép intést 
Nem akartak hallani, 
Bűnökből megtérését, 
Poenitentiát tartani. 
Istennek szent szavát, 
Hátra kezdették vetni, 
Haragjával így kezdett, 
Ostorával rontani. 

lm nem régi időben, 
Tengernek melyékiben, 
Hasomlóképen történt 
Várasok sülyedésben. 
Noha sokszor láttatott 
Nékiek jelenésben, 
Térjenek igaz hittel, 
Bizván istenségében. 

Mostan ezerhatszáz 
Harmincznyolcz 8 tájban, 
Ez nagy csuda történet 
Lött Szent Györgynek havában. 

• Calabria9 tartomány 
Az nagy Olaszországban 
Negyven mélyföldnyire 
Terjedvén 10 határában. 

Isten rajok bocsátován 
Nagy földindulásokot, 
Rontott sok szép falukot n 

S tornyot, szentegyházakot. 

* Ez előtt törlés : Isten. 
7 Ez után lehúzva : az. 
8 Ez után tör. esztendő, 
9 Ez után tör. nevö. 

10 Ez előtt lehúzva : tartomány. 
városokat. 

10 



146 SZTREGOVAI MADÁCH GÁSPÁR VERSEI. 

Az tenger is mozdított Vénet és szép ifjakot 
Nagy sűrőven habokot, Egyaránt az föld nyomott; 
Vízzel embert és barmot, Nagy hertelenséggel is 8 

Szörnyűséggel burított. Az föld és víz burított. 

Az föld két felé vált Véletlen nagy veszélyben 
Tűz láng belőleJ ment, Sokan felkiáltottak ; 
Mindeneket elnyelt: Bűnökre siránkozván 
Várast, öreg falukot. Keservesen jajgattak : 
Tengernek csatornái lm mit értünk, mondván, 
Azonban 2 ott megnyílj (így) Az hajókat szaggattak, 
Víznek az ő soksága, Haragra indítottuk 
Burítá mind 3 fejenkint. Mi kegyes Megváltónkat. 

Szép két drága tartományt Jaj nekünk bűnösöknek, 
Az tenger elburított; Hogy világra születtünk, 
Tizennégy öreg várast,4 Akkor lőtt volna holtunk, 
Abban sok sok falukot, Jobb volt volna mi nekünk. 
Sok ezer embert, lm mire hozott 
Isten elsülyesztett ott.5 Az mi szántalan vétkünk, 
Most sűrű köd rajta Mint Abiron és Jabbi, 
Gőzölögvén, füstölög. Pokolra taszíttatunk. 

Más tartományokból is Bűntelen és bűnösek 
Rakták ő hajójokot; Nem menekedtenek, 
Gazdag fő fő kalmárok, Jók és az gonoszok 
Bennek drágái6 marhájok: Mind egyaránt vesztenek : 
Azonban tenger habja Érdemlett jutalmokot 
Jött véletlen reájok, Együtt ők e Ivettének," 
Nagy hertelen burított, Istennek intésére 
Összetörvén hajójok. Akartva nem tértének. 

Nagy sírás rívás 7 Példát ez tartományról10 

Emberektől hallatott; Mi is ez szerint vegyünk, 
Véletlen veszedelem Könyörögjünk Istennek, 
Hogy őket nyomorított; Ezent ne tegye velünk; 

1 Lehúzva : kijött. 
3 Ez után tör. megnyíltak. 
8 Utána törölve : azokat. 
* A köv. sor törölve: Faluknak soksága. 
8 Köv. sor törölve : Az mint elszámláltatott. 
B Lehúzva : árnjok. 
1 Törölve az előtte levő sor Siralmas jajszókot. 
8 Törölve a köv. sor : Sok ezer embert vesztett ott. 
9 Utána a köv. sor törölve : Mert az Isten szavára. 

10 Utána tör. Olaszországról. 
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Ne bocsássa ostorát1 

Szegény ő híveihez. 

Minden szempillantásban 
Istenhez esedezünk, 
Alázatos szívünkkel, 
Az földre leburulunk. 
Szántalan sok vétkünket 
Bocsássa meg minekünk. 
Holtunk után is tégedet 
Uram Isten, dicsírjünk. 

Ó irgalmas Istenünk, 
Adj, hogy hozzád tartozzunk ; 
Sírván mi bűneinkre 
Szívből választ tehessünk ; 
Itt ez világon élvén 
Igaz hitből élhessünk, 
Te benned bizván, 
Istenesen meghaljunk. 

10. 
KRÓNIKA 

P. G. D. P. B. D. V. M. F. 

Sok szép dolgokat immár hallottunk 
És krónikákban csudákot is olvastunk, 
Melyeknek hitelt aligha adtunk 
Csudás az hitelre ha gondolkodunk. 

Tudós emberek írják nagy Indiárul, 
Sok rendbeli nagy történetekrül, 
De főképen az földnek termésérül, 
Gyümölcsnek soksága és nagy ságárúi. 

Columbus Kristóf is ír új világról, 
Ott lakos emberek erkölcseirül, 
Fáknak leveleknek széles voltokrul, 
Vas helyett fát vágni arany fejszékrüi. 

De hagyjuk el immár sok írásokat 
Lássuk meg immár némely mondásokat, 
Kelletinél való nagy hazugságokat, 
Mondások utána orcza pirulásokat. 

Ily szörnyű veszedelmet 
Távoztassa mi tőlünk; 
Szárnyaival födezvén, 
Békességben hogy éljünk. 

Tűr, szenved az Úr Isten, 
Várja megtérésünket, 
Kegyelmével megelőz, 
Hozzája hív bennünket. 
Ha látja peniglen 
Mi keménységünket, 
Ront s ver, ostoroz, 
Bünteti fejünket. 

Az Úr Isten mikoron 
Más tartományt ostoroz: 
Kiálts fel teremtődhöz, 
Az bűnökben ne habozz, 
Penitentiát tartván, 
Bízzál te Istenedhez 

1 Lehúzva a köv. sor : Hozzád bünos fiához. 
10* 
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Nincs rútabb dolog az hazugságnál, 
Főképen nagy urak asztalánál, 
Mert sok szem néz s fülel azoknál, 
Oly helyen s másutt is nincs jobb hallgatásnál. 

Ciciliai királynak az fiát, 
Octavianus császár megutált, 
Kertiben szakasztván egy almát, 
Hazugságért megadá iutalmát. 

Mert országát tőle elvévé, 
Minden maradékától elidegeníté, 
Hogy sokat hazudott ő előtte, 
Melyet méltán megérdemlette. 

Meg akarván őket személyenkint írni, 
Kik voltak azok, nevenkint nevezni, 
Csak hogy tudnák mégis nyelveket gátolni, 
Szava járásokat zabiában hordozni. 

Mindazonáltal meg nem nevezem, 
Ki légyen az, magam is szégyenlem, 
Ha gyalázódnék nevében s híriben, 
Gátlása lenne előmenetelében. 

Mi tartományunkban vannak oly emberek, 
Nagy hazugságoknak bocsátják nyelveket, 
Végre nem adnak helt magok beszédének, 
Mondások nem bánván igen hamar készek. 

Előállván egyik, mond: szilva nagy terem, 
Mint meszelyes fazék nő nagy temérdeken, 
Hossza két arasznyira nem szintén megyén, 
Három pintes fazékban hogy férjen nem itílem. 

A mellett éjjel kertben ki megyén lopni, 
Nem kell sok embert érte esküdtetni, 
Mert lába nyomán ki lévén megösmerhetni, 
Az után lopásért meg is büntettetni. 

Görög dinnyének iszonyú nagysága, 
Nyolcz ökrű szekér őtet ha elvonhatja. 
Egyet egy ember vállán nem is birhatja, 
Hanem két ember korcsolyán vontatja. 
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Félben ha metszik és bélit kiveszik, 
Mindjárt az emberen által ereszthetik, 
Ha az dinnyét oldalára fektetik, 
Nincs oly ember ki által nem bujhatik. 

Ez is nagy csuda az többi között, 
Az Tiszán túl való földet ki látott, 
Kertben az dinnyét egy mély földrűl meglátott 
S ki messzire ez nagy dolog hallatott. 

Oly madarat is láttak- Kékkő mellett, 
Nagysága mint az ló olyan lehetett, 
Kőfalra semmiképen nem röpülhetett, 
De az árokban esnie kelletett. 

Kakuknak soksága lépen fogódik, 
Nőstinye penig ugyan torlódik : 
Harminczkettő egy óra alatt nyomoríttatik, 
Akkoron hímje mind másutt forgódik. 

Nagy csuda az is Stiriában: 
Len kétszer terem hideg országban, 
Minden fű virágzik Januariusban, 
Aratás vagyon Februariusban. 

Nincs oly bor, kit meg nem vészen 
Akóját huszonöt pínzen, 
Mint malozsa oly fő leszen, 
Mézes-Málihoz 1 hasonló leszen. 

Ez mondásokat meg is újítják, 
Urak asztalánál hittel bizonyítják, 
Ki mellettek ül ugyan eláltatják, 
Hogy ily kimondok az hazugságnak. 

Hagynak el immár sok hazugságot, 
Tartanák nyelveken az igazságot, 

Pirulva miatta már az orczájok, 
Csélcsapásért 2 lenne az jutalmok. 

Jobb az nyelvet szájban kevéssé megfogni, 
Hogy sem sok után az után bánkódni. 
Az bölcs embereknek mondásával élni, 
Hallgatásnál nincs jobb, azon megnyugodni. 

1 »Mézes-Mái« most is egyik leghíresebb szőlőhegy Tokaj-Hegyalján. 
i A kéziratban: Chelczapászért. 
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Azért az ki hallgat, az jól uralkodik, 
Nyelve fékemlőin nem igen bánkódik, 
Fekszik csendesen, örül, nem bánkódik, 
Nyelve hazugságát nem igen növetik. 

Hallgatásomot soha meg nem bántam, 
De szólásomot gyakran megsirattam, 
Mikor nyelvemet folytában bocsáttam, 
Az bölcsnek mondását helin hagytam. 

Az embert nyelve felette meggyaláz, 
S ki hazugságot szól, ha nem hiszi más, 
Mindenek nevetik s nincsen megmaradás, 
Vigasság helyett száll rá szomorú gyász. 

Nyelved miatt néha nem mersz előmenni, 
Ha hazugságodat nem tudod fedezni, 
S mégis mind az által jól tudsz nyelveskedni, 
Hazugságot hazugsággal nagyon újítani. 

Rekesszük be avval az ő mondásokat, 
Mikor sokat szólnak, ne higyjük azokat, 
Sőt inkább növesszük bolondságokat, 
S gyönörködtessük vélek mi magunkat. 

11. 
Hideg országnak mondják Sveciát, 

Oczeanuson túl belső Scotiát (?), 
Minden paraszt azt mondják visel nust subát, 
Semminek ők tartják az fekete rókát. 

Ez igen nekünk csudásnak is tetszik, 
Embernek orrából forrás ereszkedik, 
Jég fagya miatt mindaddig ott fekszik, 
Miglen alfél . . sora x meg nem párlik. 

Olahus Magnus noha ír ő sokat, 
Kelletinél való szántalan szép 2 dolgokat, 
De én csudálom némel mondásokat, 
Mi varasunkban történt hazugságokat. 

Az előbbi vers füzetében található Madách Gáspár írása, úgy látszik, 
hogy ez a töredék az előbbi »Krónika« szövegébe volt szánva. 

1 Törlés miatt olvashatatlan. 
3 A kitörőit »nagy* szó helyébe. 

* 
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12. 
Tekintetes és Nagyságos Hadadi Wesselényi Ferencz uram ő 

sága nevére szereztetett versek. 

HADAkot viselő, 
Jó útra vezérlő 
Szent Jehova Istenem, 
Visel egészséggel 
Szerény bátor szívvel, 
Erősíts lelkem bennem. 
Hogy az ellenséggel, 
Jó gyors vitézekkel, 
Kedvem meg ne csükkenjen. 

Derítsd fel napomot, 
Terjeszd világomot, 
Jó hírrel, becsülettel. 
Hogy az pogányokon, 
Hatalmat azokon 
Vehessem dicsírettel. 
Híván segítségül, 
Nevedet nagy szentül, 
Járhassak szerencsével. 

Jó elmét ahoz adj, 
Engemet el ne hagyj, 
Szállván ellenségemmel. 
Bátoríts szívemet, 
Erősíts hitemet, 
Együtt az vitézimmel. 
Hogy harczoljak bátran, 
Jó lovamnak hátán, 
Forgolódván jó szerrel. 

Wram velem voltál, 
S mellettem harczoltál, 
Szerencsésen áldottál. 
Jó hírrel és névvel, 
Nagy jó becsülettel 
Fejemet látogattál. 
Irgalmasságodból, 
Kedves jó voltodból, 
Pogánt meg is gyaláztál. 

Engedd ez után is, 
Tégedet kérem is, 
Vezéreljed utunkot: 

Hogy az pogány népet, 
Mégis szegényítsed, 
Vágja s ölje azokot. 
Az ő szándékjokot 
Vedd el hatalmokot, 
Ne lássák meg házokot. 

SZErencsésen vezess, 
Minket el ne veszess, 
Pogán által bennünket. 
Ellenben ne mondja : 
S ki oltalmazója, 
Megkötözvén kezünket. 
Bátran állj mellettünk, 
Mert vagy mi paizsunk, 
Rád hagyjuk mi igyünket. 

LEgyen hát jó kedvem, 
Minden reménységem, 
Uram végik te benned. 
Felfualkod szívvel, 
Nagy kérkedésemmel, 
Szívem ne emelkedjen; 
Alázatossággal, 
Csendes állapattal, 
Nagy hasznosan terjedjen. 

Nincsen semmi állat 
Föld és az ég alatt, 
Az ki te tőled nem fél, 
Ha megharagítnak, 
Bűnökkel megsértnek. 
Rút híre neve is kél: 
De ha meg nem sértnek 
S te hozzád sietnek, 
Áldod jó hírrel névvel. 

FERgeteges szelet 
S gyalázatos nevet, 
Uram, fordítsd én tőlem. 
Pogány ellenségem, 
Távoztasd mellőlem, 
Győzedelmet ne vegyen. 
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Szegényítsed harczon, 
Mind vitéz piaczon, 
Uzd el messze én tőlem. 

Ennek előtte is 
Voltál mellettem is, 
Legyen áldott szent neved. 
Az pogány nemzetet 
Általunk megverted, 
Az mint tetszett te neked. 
Sok szép merészséggel 
S több jó vitézekkel 
Látogattad fejünket. 

No vitéz barátim, 
Jámbor hű szolgáim, 
Bátor szívvel legyetek. 

Tudom hogy az Isten 
Azután is velem, 
Megvidámít bennetek. 
Szerény bátorsággal, 
Vitézi állapattal 
Mindent jól tesz veletek. 

CZalárd álnokságtól, 
Rám hozott nagy lestől, 
Ójj meg Uram kegyesen. 
Őrizz az harcz között, 
Vastagits kezünköt, 
Nézz ránk nagy kegyelmesen 
Hogy hamis pogányság, 
Hitető csalárdság 
Hatalmat ne vehessen. 

B. RADVÁNSZKY BÉLA 
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