
ADATTAR. 

PÓLl ISTVÁN IOVENIANUSA. 

Póli István széphistóriájának, melyet fentebb a tárgy külföldi 
feldolgozásával kapcsolatban részletesen ismertettem, alább közlöm tel
jes szövegét, még pedig a legrégibb, legmegbízhatóbb kiadás szerint, 
híven a szöveg betűjéhez. A szöveg baloldalán álló zárójelbe tett szá
mok az eredeti kiadás lapszámait adják, a jobboldalt állók a három
soros strófák számai. Kiadásom, valamint az eredeti, a versszakok 
egyes sorait folytatólagosan adja, de oly módon, hogy szövegben min
den sora pontosan megfelel az eredeti illető sorának, 

(1.) H I S T Ó R I A 

Az Iovenianus nevö Romát 

CSÁSZÁRNAK, ISTEN ELLEN VA-
i 

lo fői fuvalkodafarol, es az Nagy Ur Iftennek 
rayta tőtt bofzfzu allafarol, es előbbi tifztiben 

való allafarol, moftan Deákból Ma-
gyárra fordíttatott, 1593. 

Eztendőben. 

Notaja : Szannya az Ur Ifieti híveinek romlafat. 

S
ok Szép dolgok nekünk meg írattatván 1. 

vadnak, Regi ö Törvényből tanufagul kit 
hadtak, Nagy Fejedelmeket regi Csafzaro-
kat nekünk elő hoztanak. 

Tálam nem bannyatok ha egy kevefet 2. 
fzollok, Egy nagy Fejedelmet ha moftan e-

lő hozok, Tudom hogy meg nem árt ha fzivetek fzerent jol 
rea halgatnatok. 

Egy Romai Császár mikoron uralkodnék, Nagy kazdag- 3. 
fagaban mindennel bűvőlkődnek, Az nagy Ur Iftennek fzent 
áldomafaban mikor torkig nyugodnék. 
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Felefege jámbor es fzep termetű vala, Fiakkal Lyányok- 4 
kai Iften meg lattá vala, 0 nagy udvarában fok fele vigafag 
neki igen kel vala. 

Azt fzoktak mondani regi parazt példában, Sok jókkal az 5 
Iften az kit meg lát elteben, El hifzi Ő magát es el tavoztat-
tya termefzetit magában. 

Nagy ajándéka ez az Főlfeges If tennék, Kit jo hirrel ne- 6 
vei látogat megh élteben, Az egy igaz hitben halála oraig 
kit meg marazt vegiglen. 

Vala az Csafzarnak udvarában fok cziba, Mint nagy fok 7 
udvarban moft — is lattyuk nem ritka, Ki az nagy Iftennek az 
ö nagy haragját napról napra arafztya. 

Sőt ennek ő neve Iovenianus vala, Nagy Kazdagfagaban 8 
föl fuvalkodot vala. Az nagy Ur Iftennek bűntető oftora e-
fzebe nem jut vala. 

Pokolbeli őrdőg fzüntelen fodolkodik, Az nagy Csafzar u- 9 
tan fzüntelen ólálkodik, Miképpen ki veffe űt az igaz utbol 
erőffen forgolódik. 

Óránként udvara lattya őregbűl vala? Nagy kevelyfege- 10 
ben ő fzekiben űl vala, az Sathan peniglen fok rofz gondola
tot eleiben hány vala. 

Lam mikor az Csafear fzekiben üldögélne, Mely csuda í 1 
gondolat Őtlek az Ő fziveben, Hozza hafonlatos megh Iften 
fem vt)lna Urafagaban Menyben. 

Iftent nem 'remenlek többet lenni nálamnál, Hogy nagob 12 
hatalmú ő is volna nálamnál, Azt - is igy jol hifzem hogy 
nincsen tőb Isten fohult - is en nálamnál. 

Förtelmes rut bűnben eyte nagy kevelyfege, Hogy tűnek 13 
negetfeg vefzetnek elméjében. Pokol fenekeben innét követ
kezik embernek be efefe. 

Ennek gondolattya az egekben fői háta, Az nagy Iften 14 
élőt panafz keppen meg álla, Az elő Iftennek az ő nagy ha
ragja mindjaraft rea fzalla. 

Csak hamar az Csafzar fzekiben el aluvek, Mennyei fegit- 15 
fegh mert tfile el tavozek, Iftennek oftora csuda bűntetefe 
mindjaraft el érkezek. 

Iften parancsola fzolgalo Angyalának, Büntetője lenne az 16 
nagy kevély Csafzarnak, Es hogy példa lenne az nagy kevély 
Csafzar mind ez fzeles világnak. 

Tanatfanak Csafzar igen hamar fzollala, Ier mennyünk el 17 
hamar mezőre mulatnia, Ne tálam el múlik tfilem el távozik 
en teftemnek faydalma. 

Az Csafzar az mezőn mikor fzellel mulatna, Szertelen az 18 
Csafzar tefteben meg pofdula, Mint meny űtő kővel ha ütöt
tek volna olv igen meg bufula. 
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Meg allata lovat ket fele el tekente, Tavoly egy nagy vi
zet mikoron meg faldita, Monda legyetek itt mig meg me
nekedem teftemnek hevfegetül. 

Lovat gyorfafaggal az víz parton meg köte, Ruháját ma
gáról igen hamar le vete, Vizben mofakodek miglen hevült 
teftet 6 meg hüvőfithete. 

Halgaffad meg ember az Iftennek oftorat, El nem kerül
heted foha az ő csapafat, Mint lovenianus maydan meg fi
zeti ö álnok gondolattyat, 

El jőve egy ember ki hafonlo Csafzarhoz, Mindenben eg-
gyet üt az ő abrazattyahoz, Csafzar ruhájában Lovára föl fi
le ugy nyomtata Vrakhoz. 

Immár hald meg kérlek ez Imperator dolgát, Az vizből 
ki jőve nem talala ruháját, Nagy gondolkodaffal fzellel igen 
nézi ki vitte el ő Lovat. 

Az uy Csafzar penig fzepen haza indula, Mert udvara né
pe forgódik ő körüle, fzepen el fői mene mint fzokot Csa-
fzarnak az ü Palotájában. 

Kazdagon ebedet fzepen el fogattata, fok fele vigafag 
zőng vala ő hazában, Az Csafzar le üle Csafzarne Afzfzonnyal 
vadnak nagy vigafagban. 

Az Vrak előtte térdet fejet haytanak, Ki ki fzallafara fe
jenkent el ofzlanak, Előbbi mod fzerent ki ki ebedére el haza 
indulanak 

Az lovenianus mezítelen álí vala, Testova mind bolond 
minden fele fut vala, U nagy bufultaban Csafzar ü magában 
im ezt gondollya vala. 

Ha vegére megyek feje efik erőtte, Az ki moft meg gu-
golt bizony meg hal erőtte, Nem lehet oly nagy Ur ez ray-
tam tételért hogy meg nem halna érte. 

Nem tudom medgyek monda Iftenem dolgomban, Hog 
ha igy be megyek Csafzari udvaromban, Miglen el fői me
gyek en Felefegemhez lefzek meg csúfolásban. 

Hadjarjon itt vagyon egy vitézem énnekem, Kit nagy 
fzegenyfegböl tőttem Urra nem regen, El megyek el oda, ru
hát, lovat kerek, tudom meg ifmer engem. 

Latodé mit hafznal embernek az kevelyfeg, lm latod mit 
hozzon nagy hamar az negétfeg, Mint ez Fejedelem az 
nagy kevelyfegert latod hogy lön nevetfeg. 

íme mezítelen az kapura hogy juta, Zörgetnie fzegeny 
az kapun igen foga, Ott az kapun alio mikoron meg lata 
kerde mi ördög volna. 

Monda ennek Csafzar'lovenianus vagyok, Befzeld meg lí
rádnak im latod az mint vagyok, Ruhám el vefztettem az 
főrődes közben mezítelenül vagyok. 
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Kapun alio monda mit hazudfz bolond ember, Uram az 34. 
Csafzarral haza jutót nem regen, Immár az en Uram az afz-
talhoz ülvén vigan lakik ebeden. 

Szollá ismet neki az mezítelen ember, De mond meg U- 35. 
radnak legyen gondgya teftemre, Kúídgyőn ruhát nekem 
hogy ne nézzen fenki mezítelen teftemre. 

Meg monda az Urnák eleiben hozata, Latvan ugy csudai- 36. 
lya, kerde mi állat volna, Hlyen öltözetű fzemelyt bizony do
log regen nem latot volna. 

Szollá nem ifmerfze Iovenianus vagyok, Nézd meg fze- 37. 
melyemet meg ifmerfz en ki vagyok, ez nagy Urafagra en e-
melelek fői, meg fem ifmerfz ki vagyok. 

Csudalkozik az Ur ennek ő bolondfagan, De annál - is in- 38. 
^kab ő mezitelen voltán, Monda bizony lehet hogy Fejede
lem vagy miként vagy ruháztatván. 

Hamar hozattata három nagy marok vefzfzőt, Eroffen meg- 39. 
verek az udvar népe élőt, Hamar ki lobbantak mezitelen 
Csafzart fetreng az kapu élőt. 

lay mire jutottam úgymond édes Iftenem, lm mely ve- 40. 
letlenűl vefzek Vram Iftenem, Kőnyőrüly en raytam az te 
Szent Fiadért en teremtő Iftenem. 

No tudom mit tegyek nem mefzfze egy Caftelyban, Va- 4 1 . 
gyón egy hadnagyom nekem im ez faluban, El megyek el 
oda tálam az meg ifmer engem fzegeny voltomban. 

(5.) El oda indula kapura mikor juta, Zörgetni az kapun fze- 42 . 
geny erőffen foga, Meg veretet teften legyet es bogarat oly 
erőffen csapkodgya. 

Az kapun őriző kérdi kicsoda volna, Monda fzegeny em- 43 . 
ber Iovenianus volna, Azért kére őtet mondgya meg Urá
nak hogy kapu élőt volna. 

Csuffagra az Drabant Urahoz el főí mene, Monda hogy 44. 
egy Bolond keredzik hogy fői jűne, Ki Urafagoddal mond
gya dolga volna ha veled befzelhetne. 

Be bocsatak kapun az Úrhoz el fői vivek, Szegény mezi- 45 . 
telén az ayton hogy be lepek, Hogy mi őrdőg volna mint 
öltözőt volna az Urtul meg kérdetek. 

lay nem efmerfze meg az Iftenert engemet, Ha az Csafzar 46. 
vagyok fzemlely jol meg engemet, Ez nagy nyavalyából me-
zitelenfegből kérlek ments ki engemet. 

Ez nagy méltofagra téged en emelelek, Az en udvarom- 47. 
ban Fejedelemmé tűlek, Az en fok népemen tudod hatal-
maffa tégedet hogy en tőlek. 

Mofolyodek az Ür, monda oh hitvan ember, Efzetűl tavo- 48. 
zot mofdatlan lator ember, Hogy mered mondani hogy Fe
jedelem vagy, hazug nem jámbor ember. 
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Haragjában hamar tömlötfzben őt vettete, De nagy ha-
marfaggal ifmet el ki vetete, Tatar oftorokkal mezítelen te-
ftet igen meg verettete. 

Udvarából fzegent mindjárt el ki üzete, Oly nagy ügetef-
fel juta egy erdő melle, Meg fem jut efzeben hogy fzivet e-, 
meine Iftenhez az Egh fele. 

Monda ő magában fzolgaimmal mint jarek, En Csafzari te-
ftem tülök mint verettetek, Az en meltofagom udvarom 
nepetűl miképpen csufoltatek. 

Sokkal job en nekem udvaromban be terek, En Felefe-
gemhez en hazamban be megyek, Mezi telenfegert ott az 
en teftemnek elég ruhákat lelek. 

El indula hamar Vár kapujára juta, Nem tudgya az Vá
rat mas Fejedelem bírja, Nagy fzegyenletiben az Várnak 
kapuján nagy erőffen koltoga. 

Kapun alio hallá az kapura kilepek, Mezítelen embert la
ta el csudalkozek, Hogy mi őrdőg volna illyen mezítelen 
ő tűle tudakozek. 

Monda az Drabantnak, Iovenianus vagyok, Ti Fejedel
metek ím latod az mint vagyok, Csafzarne Afzfzonnak azért 
hamar mond meg hogy mezítelen vagyok. 

Monda az á Haydu ó hazug visla lelek, Az te fzerencsed-
re páíczát ha moftan lelek, Te hazugfagodert meg kékül 
az hátad arra rea felelek. 

Az Csafzar nem regen mezőrűl haza jőve, Az ő ebedére 
mindjaraft hozza üle, Te hazugfagodat hogy Fejedelem 
vagy meg ne hallva ő füle. 

Szollá fzegeny meg - is bar ne ellyek meg hallyak, Ha nem 
igaz en fzom bar mindjárt ith el vefzfzek, Ez jeleket vid fői 
Csafzarne afzfzonnak hogy en itt el nem vefzek. 

Cseleked megh kérlek az Nagy Iften kedvejert, Ez kis 
munkát vőd föl te jo egeffegedert, Tálam meg idővel neked 
jóval lefzek az te emberfegedert. 

Monda Iftenert kerfz maydan meg cselekefzem, Igyeke
zik azon Afzfzonnyal befzelheffen, Ily nagy csuda dolgot mi
képpen Afzfzonnak hamar meg jelentheffen. 

Az titkos jelt Afzfzony mihelt kezeben véve, Ottan az 
Csafzarnak eleiben be víve, Az csuda efetet rendenkent az 
Afzfzony Urának meg befzelle. 

Monda Uram vagyon harmincz \$et eztendeje, Hogy I-
ften őfzve birt annak mar fok ideje, Ez jelt Uram nálunk meg 
foha nem lattá femmi udvarunk népe. 

Ez bolond hogy jutót ezekhez azt csudalom, Vagy tá
lam csak probalfz Uram en azt gondolom, Mert az ki ezt 
külte az minemű ember mezítelen ugy hallom. 
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Az uy Csafzar hallá eleiben hozata, Szegény mezítelent 64 
előtte meg allata, 0 udvara népe azon elő menvén kemen-
nyen hurogata. 

(7.) Vala egy vislaja es egy Sólyma Csafzárnak, Erőffen mar- 65 
doffak teftet az nyomorultnak, Fejet hova haytfa es ki ol
talmazza nints fzegeny nyavalyáinak. 

Monda az uy Csafzar mond megh ki vagy f honnat jüfz, 66 
Mert az mint en latom csuda öltözettel birfz, Parancsolok 
neked mondgyad meg mindjaraft fzemeiddel miért firfz. 

Monda fzegeny ottan Iovenianus vagyok, Ez nagy biro- 67 
dalom kit birfz mind Ura vagyok, Az en gyermekimnek es 
hazam népének hidgyed Attyok en vagyok. 

Az uy Csafzar monda tudom mit érdemiénél, Ha melto- 68 
fagomat ebben nem tekentenem, Meg Törvény fzerent - is az 
en Tanacsimtul tudom mint itiltetnel. 

Hagy a ottan Csafzar hogy lo farkra kötöznek, Utfzakrul 69 
utfzakra Varosban ugy vifelnek, Minden embereknek mon
da legyen példa azért ot meg ne ölnek. 

Ha peniglen masfzor Orfzagomban kaphatlak, Fejedelem 70 
nevel hogy elfz en meg tudhatlak, Nagy fzörnyü halállal ret
tenetes kennal tégedet meg öletlek. 

Kezet lábat gyorfan fzegennek őfzve kőtek, Varból az Va- 71 
rosban fzegeny el ki vitetek, Számtalan fok neptül mint egy 
gonofz tevő Varosból kifirtetek. 

Az Porofzlo otkin nagy torokkal kialtya, Csafzar ő Főlfe- 72 
ge mindennek kialtattya, Hogy Csafzari nevel ki élne ez ti
tan mindjárt föl akafztattya. 

Kezerűl labarul kőteleket le oldak, Es az Varos kivül 73 
holt elevenül hagyak, Varos népe kőzzül alamifnajokat fze
geny embernek nyuytyak. 

Szegény nagy vereffen onnat föl vakarkodek, Es nagy 74 
fok firaffal magában fohafzkodek, Es nagy laffufaggal onnét 
el menteben ezkeppen gondolkodek. 

lay, jay Uram Iften mire juta en igyem, Nincsen immár 75 
latom kihez haytfam en fejem, Nincsen emberek közt ne
kem fegitfegem meg halad az en fzivem. 

Gondollyad meg azért ha volt bánat fzivében, Hogy il- 76 
(8.) lyen vefzellyel kifirtetek elteben, Hogy Felefegetül Fiatul 

Lyanyatul nem lön meg ifmeresben. 
Ez világi dolgot forgata elméjében, Iften ellen vetet dol- 77 

ga nem jut efzeben, Ki által lehetne az ő fzabadfaga juthat
na Csafzarfagra. 

Las efzeben juta gyóntató Confeffora, Hogy ki egy Erdő- 78 
ben lakik Czellatskajaban, El megyek el oda tudom az meg 
áfmer ruhát kerek teftemre. 
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Nem sok üdő mulvan Czellatskahoz ballaga, Nagy fzep 79. 
befzedekkel az Barátnak fzollala, Kéri be bocsaffa mert nagy 
dolga volna kit neki meg mondana. 

Hallá az ven Barát az aytot fői nyitanta, Es hogy mezi te- 80. 
len az embert meg faldita, Be csapa az aytot fok kőrőzt ha-
nyaffal nagy refzketve ezt monda. 

Vefz el te hitetlen kifirtet en előlem, Nincsen femmi kő- 81 . 
ződ velem vefz el előlem, Meny vifzfza pokolban honnét ide 
jöttei ne háborgás lelkemben. 

Kezeben ragada foldozot Breviarjat, Erőffen olvaffa az 82. 
aldot Medicinát, Sok kőrőzt hanyaffal es nagy rőfzketef-
fel zarollya ő aytajat. 

Szegény Csafzar arczal magát az földhöz űte, Es egy ki- 83. 
csin fzikra lelket el fői gőrjefzte, Az nagy Ur Iftenhoz nagy 
fzep kőnyőrgefre őtet el fői ebrefzte. 

Abraham Ifaknak Attya teremtő Iften, Ez fzeles vilagh- 84. 
nak váltója Fiu Iften, Az nyomorultaknak meg vigafztaloja 
aldot Szent Lelek Iften. 

Moft vőttem efzemben hogy vetkőztem ellened, Nagy 85. 
fok rut vétkeket cselekedtem ellened, Számtalan fok fele 
nag fok alnokfagot hordoztam te ellened. 

Fői emelem Uram fzivemet te elődben, Sok fohafzkoda- 86. 
fim kérlek bocsafd elődben, Mert meg bántottalak nagy fok 
bűneimmel bocsaffad meg en nekem. 

Légy kegyelmes moftan nyomorodot fejemnek, Hog3r 87. 
had őrűlheffen fejem fzabad életnek, Te légy el tőrlője en lí
rám Iftenem en álnok vétkeimnek. 

Szabadíts meg kérlek ez nagy fok nyavalyából, Az Iefus 88. 
nevejert ments meg az budofasbol, O fzent haláláért gyó
gyíts meg teftemet ez nagy fok faydalombol. 

Lam az Manaffefnek meg halgatad kerefet, Szent Iudit 89. 
Afzfzonnak meg haliad kőnyőrgefet, Halgas meg engem-is 
fzi vem fzerent való hozzad meg terefemert. 

Ha pediglen Vram felőlem azt végezted, En idvőffe- 90. 
gémre jobnak ha így rendelted, Csak kérlek tégedet az en 
eletemet ekképpen ne gyötörjed. , 

Ad meg Vram Iften előbbi ep teftemet, Te tűled fzegen- 91 . 
nek adót tifzteffegemet, Kiért dicsirheffem es fői magafztal-
lyam őrőkke Főlfegedet. 

Las mint egy alomból ifmet el fői ebrüle, Az aytóhoz 92. 
mene kezde ifmet zörgetni, De az fzegeny Barát annál in-
kab kezde nagy erőífen zárkózni. 

Monda ifmet neki az nagy Iftenert kérlek, Nyifd megh 93. 
az ablakot had befzellyek te veled, Ily nagy nyavalyámban 
jo tanatslafodat had halhaffam te tűled. 
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Iftennek fzent nevet az Ven Barát hogy hallá, Ablakát 94. 
nagy laffan egy kicsinne meg nyita, Ablak nyilafarul mezí
telen embert nagy erőffen kanditsla. 

Monda neki Csafzar Iovenianus vagyok, lm latod jo A- 95 . 
tyam mely éktelenül vagyok, Az nagy Vr Iftennek ő bün-
tetefeben moftan mind torkig vagyok. 

Meg mondtam előtted mindenkor en titkomat, Kérlek 96. 
halgaffad meg moftan-is panafzomat, Az fok verefegtul es 
fok hurczolaftul latod mint vagyon teftem. 

Egyfzer en fzekemben mikoron üldögélnek, Nagy kevély- 97. 
fegemben ily karomlaft gondolek, Hogy illyen hatalmú 
meg Iften fem volna, ez főidőn mint en volnék. 

Azért meg követtem erőtte Iftenemet, Kérem meg bo- 98. 
csaffa ellene tőt vetkőmet, Vyjonnan meg adgya en azon 
könyörgök az en Vrafagomat. 

Az Barát hogy hallá leg ottan meg ifmere, Az Iovenia- 99. 
(10.) nuft azontúl be erefzte, Egy alatfon fzekre az megh taglót 

Csafzart ő fzepen le űltete. 
Szép fzoval az Barát az Csafzarnak azt mondgya, Dicsőf- 100. 

feg Iftennek az magas Meny-Orfzagbän, Ki meg ifmertetet 
en velem tégedet az te nagy nyavalyádban. 

Legyen hala neki hogy megh fzantad vétkedet, Bizony 101. 
meg boesattya te undok bűneidet, Telhetetlen undok nagy 
kevelyfegedből gondolt rut bűneidet. 

lm vagyon en nekem egy foldozot kőntőfőm, Mezítelen 102. 
ne légy azt - is im read adom, Könyőrőgy Iftennek hogy 
meg ífmerjenek igen alazatofon. 

lm en-is könyörgök éretted az Iftennek, Lagyitfa meg fzi- , 103. 
vet te udvarod népének, Legyen meltofaga es nagy tifzteffe-
ge te Csafzari kepédnek. 

Abraham Ifaaknak es Iakobnak Iftene, Aldgyon meg u- 104. 
tadban tegyen jo fzerencseffe, Az Raphael Angyal mint az 
kis Thobiaft vifellyen kegyelmefen. 

Ottan el indula foldozot kőntőfeben, Az utón menteben 105. 
gondolkodik magában, Mert oly igen tudgya hogy mi fen^ 
tentiat montak vala fejere. 

Főlfeges Iftentűl de meg batorittatek, Uyjonnan ereje 106. 
tefteben meg adaték, Nem fok faratfaggal csak kevés mun
kával az kapura fői lepek. 

Zörgeti az kaput, Kapun-alio futamék, Hamar föl ugord- 107. 
van az kaput meg ragada, Csafzart meg ifmere az Várnak 
kapuját nagy hamar le ereizte. 

Monda Uram Csafzar légy kegyelmes fejemnek, Efzem- 108. 
ben nem vőttem ki mentet Főlfegednek, Bizonfagul penig 
ez dologért fogom Szent Nevet az Iftennek. 



ADATTÁR 180 

Udvar népe fzellel kotfzkajatfzasban vala, Mind fői szőkdő- 109. 
fenek Csafzart követik vala, Mint nagy Fejedelmet ő Falo-
tajaban fzepen kifértek vala. 

Meg fzokafa fzerent Csafzar fzekiben üle, Minden rendbe- 110. 
liek udvarolnak előtte, Ö regi tatskoja mindjárt meg ifmere 
hizelkődik előtte. 

(11.) Az uy Csafzar penig az belfő Palotában, Csafzarne Afzfzon- 111. 
nyal vagyon befzelgetesben, Az Komornik lata nem kefék 
be mene Csafzarnak eleiben. 

Monda Uram Csafzar otkin az Palotában, Mas Csafzar űl- 112. 
dőgel te Csafzari fzekedben, Mindenben hafonlo Csafzari ke
pédhez csak rofz ruhazattyaban. 

Az Csafzarne Afzfzont az uy Csafzar ki kűlde, Monda hogy 113. 
meg laffa rea fzep fzoval kére, Az Csafzarne Afzfzony nagy ha
mar ki mene es őtet meg fzemlele. 

Monda az Csafzarne hitemre en jo Uram, 'Oje vagy Fölfe- 114. 
ged nem tudom mellyitek Uram, Mert ábrazattyaval hafon
lo te hozzad az mint latom jo Uram. 

Mofolyodek ezen az uy Csafzar ki mene, Csafzarne Afz- 115. 
fzonnyal Palotában hogy ere, Az Tatsko mindjaraft ot az uy 
Csafzarra hamarkeppen ugata. 

Szollá az uy Csafzar hallyatok meg hiveim, Ti hitetek fze- 116. 
rent fzollyatok fzerelmefim, Ha eze az Csafzar vagy penig en 
vagyok mondgyatok meg hiveim. 

Senki eggyet fem fzol csak mindenik vefztegle, az Csa- 117. 
fzarne Afzfzony erre végre felele, Nekem vagyon erre főkép
pen nagy gondom : Azért erre felele. 

Az nagy Iftent hivom en ezekben birojul, Az ki meg i- 118. 
tillyen az ti fzemelyetekrűl, Tegyen bizonyoffa minket ez 
mai nap az ti Csafzarfagtokrul. 

Szollá az uy Csafzar hallyatok fzerelmefim, Nem nekem 119. 
de neki vadtok oz ő hivei, Azért nem en vagyok* ez az ti 
Csafzar tok tifztellyetek hivei. 

Az nagy Iften élőt éktelenül vetet volt, Kiért nagy ke- 120. 
mennyen öt meg fanyargatta volt, Iften tifzteffeget es hatal-
maffagat mert magának vőtte volt. 

Mert egyfzer fzekiben mikor kevélyen ülne, Nagy fői fu- 121. 
valkodvan monda ő elméjében, Hogy az mint ő volna ity 
hatalmaffagban Iften fem volna menyben. 

Az Angyalok kőzzűl eggyik Angyala vagyok, Nagy 122. 
(12.) bofzfzu allafra Iftentűl küldőt vagyok, Rayta ki töltöttem I-

ftennek -bofzfzujat Raphael Angyal vagyok. 
Mert az kevélyeket az Iften nem fzereti, Az maga hitte- 123. 

ket hidgyetek nem kedveili, Es az Szegényeket alázatotokat 
az eghig lől emeli. 
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En az nagy Iftennek ajanlolak titeket, If tennék aldafa ma- 124. 
radgyon mind veletek, Iftennek Szent Lelke es az ő jo ked
ve aldgyon meg mind bennetek, 

O fzemők lattara előlök el enyefzek, Nagy hala adaffal az 125. 
nagy Iftent dicsirek, Az Csafzarne Afzfzony mind az nagy 
Vrakkal eroffen meg felemlek. 

Az Iovenianus az Vraknak igy fzolla, En raytam lot dol- 126. 
got fenki moft ne csudallya, Az nagy bujafagot es rut ke-
velyfeget mindentek hatra hadgya. 

Aldot az Vr Iften ki velem ezt mivel te, Mert en bennem 127. 
az bűnt ugyan itten meg verte, Legyen hala neki en rzegenj' 
lelkemet Pokoliul meg mentette. 

Ezeket meg mondván az Csafzarne Afzfzonnak, Mely nag 128. 
fzep fzavaval befzelle az Vraknak, Az 6 rayta efet fok nyo-
morufagert Iftent fol magafztalák. 

e 
Ezek után Csafzar holta napig Regnala, 0 hivatallyaban 129. 

bekefeggel el jara, Az nagy Vr Iftennek parancsolattyaban 
mind holta napig jara. 

Immár ha meg haliad kérlek meg ne csufollyad, Az rut 130. 
kevelyfeget inkab te hatra hadgyad, Inkab az nagy pohart 
az ének mondónak jo boroddal meg toltfed. 

Az ki ez verfeket fordította Magyarra, Az Szektso men- 131. 
teben So-Var nevű Faluban, Az ének Szerzőnek nevet meg
találod az verfek folyafaban. 

Az ezer ot fzazban es kilenczven háromban, Ez éneket 132-
fzerze gondolkodván magában, Az nagy kevelyfeget, Iften-
telenfeget utalván o magában. 

VEGE. 

Közli: DR. GYÖRGY LAJOS. 

MAROCSAI JÁNOS COLLIGATUMA. 

A budapesti m. kir. tudományegyetem könyvtárában van egy 
érdekes 8-rét alakú nyomtatvany-colligatum, mely a hozzá közbül kötött 
s a végén lévő tiszta lapokon több becses magyar szöveget őrzött meg. 
A könyv kötése is figyelemre méltó: a vastag fatábla barna-sárga disznó
bőrbe van kötve rézkapocs nyomaival; a XVI. századi ismeretes germán 
kötés az elsŐ tábla közepén ma már teljesen elmosódott arany nyomású 
kép, hátsó oldalán a múzsák képei. Mindazáltal, hogy magyar ember 
volt a megrendelője, bizonyítja a táblák felirata: Az I. lapon: 
AVGV. CON. I PELAGIA I MD Lii I , a hátsó táblán: IOANNES I MAROCHIAI. 


