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SZENT PÉTER ÉS A HEGEDŐS.
— Ó-franczia fabliau.*) —

Sens városában, hajdanában 
Egy hegedős élt nagy vidáman.
Buhája sokszor csupa rongy volt,
Mert mindig a koczkára gondolt.
Nem t’om nevét, de tudni róla,
Hogy sokszor nem maradt vonója;
A hegedőjét is eladták,
Nem volt a lábán csizma, nadrág, 
ügy hogy biz olykor a szegény 
Egy ingbe járt tél idején.

Ha szert tett néha pár garasra,
Korcsmába ment, hogy elmulassa,
B mindegyre, míg csak tellett tóle,
Ivott meg játszott nyakra-főre.
Ürült a kancsó, perdült koczka,
Éltét eldinomdánomozta;
Fejére koszorút csapott 
S farsanggá tett minden napot.

Ily vígan élte perczeit,
Míg a halál azt mondta: csitt!
És még ki sem repült a lelke,
Egy ördög már felé közelge.
Elhévizált egy hónapot 
És lelket mégse hóditott.
Most látta, ez már végit járja 
S odaszaladt, lelkére várva.
Hogy bűnös éltü, ösmeré,
S igy tudta, lelke az övé.
Legott nyakába is vetette 
S pokolba szállott nagy sietve.

Pajtásinak már az alatt 
Jutott sok jó kövér falat;
Ez katonát, az hoz papot,
Amaz zsiványra akadott;

*) Felolvastatott a Philologiai Társaságnak október havi ülésében. 
PMlolorfai Közlöny. X. 10. 64
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És jő barát,
Püspök s apát,
Lovag s egyéb 
Miféie nép.
Mind, mind halálos bűnbe’ voltak, 
Azért jutottak a pokolnak.

S hogy mind az ördög összejött 
S megáll ott Belzebub előtt,
Ez szólt: »No látom, kedves nyájam, 
Utána néztetek mindnyájan.
Hát rakja el kiki a lelkét».
S a sok kemencze mind megtellék.
• Ocséim, mit kell észrevennem?
Nem vagytok itthon valamennyen!»
• Fölséges úr, biz igaz a’,
Egyónk még nem került haza. 
Szörnyű ügyetlen, sohsincs foglya,
Az senkit sem kerít horogra!»

De már a kis manó közelge 
Nyakán a hegedőst czipelve.
E ’ volt csak czifra egy gúnyába’: 
Félig mezitlen ! Talpra állva.
A kapitány elé ödöngött;
S megszólitá a fő-fő ördög:
•Mi voltál odafenn, te lompos ? 
Tolvaj-, csaló , zsiványkolompos*?*
• Ugyan minek nem néznek engem! 
Nótázgatásból kelle tengoem!
Azért van mindaz most is vélem,
Ami enyém volt, amig éltem.
Sokszor kikaptam, szidtak gyakran, 
És áztam-fáztam téli fagyban,
De most ti befogadtatok 
S hálábul én nótázgatok*.

•Sose biz azt, én jó diákom,
Más kell ám itt az alvilágon!»
— így válaszol neki a sátán — 
•Ruhád úgy is folt,foltnak hátán, 
Hisz félmezitlen — állasz itten!
Hogy meg ne fázz, fűtő leszel. *
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A hegedősnek több se kell:
<Jó fűtő, úgymond, elkel itt!* 
És menten letelepedik 
És a kemenczék nagy hasába 
Vígan repiil a sok hasábfa.

Egy szép napon a sátán hadja 
Tanácsot ü lt; s hogy vége lett,
Nagy lélek-hajtó vadászatra 
Az ördög mind elszéledett.
Urnk a fűtőhöz közéig,
Ei éjjel-nappal ott tüzelt,
S szól: tHallod-é, nótás diák,
Rád bizom ez ármádiát.
Egy lélek hija ne legyen,
Szemed’ külömben kiszedem.
Ha egyet is bár elvinnének,
Hitemre, mindjárt felkötnélek!*

•Fölség, ne félj, bizd rám magad, 
Strázsálom én majd nyájadat!
Résen leszek, hogy e tanyából 
Egy fía-lélek el nem Iából *.

•Jól van tehát, bizom szavadban.
De gondolj rá, hogy megfogadtam: 
Ha mind egy szálig itt nem lesznek, 
Szőröstül-bőröstül megeszlek!
De légy hívem, s kapsz fényes gázsit, 
Lesz majd busás kövér menázsid! 
Majd nyársra huzatok,
Egy potrohos papot.
És azt tálaltatom elédbe 
Kéjencz vagy uzsorás levébe’!*

%

Ez elmegy, az meg ott marad 
S élesztgeti a parazsat.
Egyszerre csak a kapu dördül:
Ugyan ki jött le most a földrfíl ?
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Szent Péter; úri köntös rajta,
Kikent, kifent szakálla, bajsza, 
így toppanik be egymagában.
Kezébe' koczka s koczkatál van,
A hegedőshöz letelepszik 
S beszédjüket imigyen kezdik :

Megszólal Péter: «Mondok egyet! 
Koczkázni vélem nincs-e kedved ? 
Szép tál, jó koczka . . .  Ej no lásd, 
Nyerhetnél egy pár máriást!»
•De nézd csak, nincs ám egy fityingemr 
Csak ami rajtam van, az ingem ! 
Azért hát máshová eredj.
Pénz nélkül hogy játsznám veled?* 
•De jó öcsém, — feleli Péter, — 
Lehet pár lélek is a tétel !>
•Ej, már uram, azt nem merem ! 
Vesznék csupán egy emberem,
A sátán furcsa dolgot tenne: 
Szőröstül-bőröstül megenne! •
• Nem tndja ám meg, hogyha veszteszr 
Egy párral több avagy kevesb lesz! 
Nézd ezt a pénzt — még uj veret!
Be jó lesz, hogyha elnyered!
Húszat teszek, húszat, biz isten — 
Hány lelket téssz te, mondjad frissen!»

Hogy ennyi pénzt csillogni lát,
Nem bir magával a diák.
A koczka már ott van kezében 
És szent Petőhöz szól eképen:
«Hát isten néki, fakereszt 1 
Egy lélek áll !> «Igy meg se kezdd! 
Tégy kettőt legalább, te selma!
’Sz van annyi lélek, mint a pelyva 1 
Mindegy, fehér vagy fekete!»
• No jó hát álljon ketteje !•
.Tartom*, felel a szent. «Hahó, 
Kitedd a pénzedet, apóit 
•Tessék, la, itt van! Félsz talán ?*
S indúl a játék szaporán.
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Ott ülnek ketten összebúva,
Fölöttük a kemencze búbja.

És szól a szent: «Te kezdheted! 
Kisebb kezed van teneked*.
•Igaz biz a*. Hát kezdem én ! *
De csak hetet dobott szegény.
M osolyg szent Péter gúnyosan:
•No nem sok!» Dob — és nyolcza van.
• Most többet dobj ám, azt ajánlom: 
Négy lelked bánja, hogyha nem !»
• Hát négy vagy semmi? Jól van,állom!» 
És a dobás: 1, 2, 3.
Vesztett. S igy folyt tovább a játszma. 
Diákunk egyre hevesebb,
A tételt egyre megduplázza,
Dob, dob, de mindig keveset 
S 64 lelke elveszett.

A hegedős türelme fogy már: 
•Lánczhordta! szól, ez több a soknál! 
Hát mindig jobb a kend dobása ?
Az ember izzad, rázzarázza, 
Igyekezik -r- s mindég vészit! 
Próbáljuk máshogyan, komé!
Százat teszek most — tartod-é?* 
•Egyszerre százat ? Ej, no lám ! 
Tartom, már hogyne tartanám!* 
Nyolczat dob adta hegedőse,
Péter kilenczet — s megelőzte.
•A 64, mond szent Pető,
Lám most 164-re nő !»

• A lelkit! már e’ furcsa játék!
Kend rászed, nem lehet a’ máskép. 
Én nem csalok, nem is tudok:
Hát kend se miskuláncziázzék!»
•Mi a’? Kigyelmed tán bolond?*
•Már minthogy én ? Az úr befont! 
Láttam, hogy’ jár túl eszemen
S mért kellett nékem vesztenem !*
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Vörös lesz Péter, mint a pulyka,
S szól menny kő-hangon, dúlva-fáivá:
• Hazudsz, mihaszna furuglyása!
Ez a garázdák csúf szokása:
Egy pár űtyinget vesszenek,
Már vádaskodni kezdenek!
Hát csaltam, úgy-e, gaz diák ?
Csaló ám minden porczikád !
Szent Márton úgyse', fogd be szádat,. 
Különben majd megrégulázlak!»

•Kimondom szásszor! az vagy, az,
. Lurkó vagy, bárhogy orditasz!
Hát ki akartál fosztogatni ?
A róka 1 lám, milyen ravasz !
De engem, úgyse’, meg nem nyergei. 
Nem szed rá ilyen könnyű szerrel!
Ide a pénzt! Úgy loptad e l! 
így la ! No most gyere, ha kell !t

És Péter pénze nála van.
A szent nem hagyja annyiban 
S megrázza úgy, hogy bele kékül 
S kihull a pénz is a kezébül.
De a diák se lusta:
Alighogy visszatért a szusszá.
Péter szakállát jól meghúzta.
Szent Péter szintén 
Bánt egyet ingén,
Hogy a diák nagy-hirtelen 
Egész övig mezítelen.
No még e’ kelle néki!
Szent Pétert rázza, tépi:
Pif, paf, csitt, csatt, csihi-puhi! 
Egymást harapják, arczul csapják, 
Leteperik s jól elverik.

De végre látja a hegedős,
Hogy itt nem ő marad a hős.
S ha Péter szentnél — pardont nem lél, 
Az ing szétmállik — mind egy szálig. 
Szól hát: «Elég tán ebbül ennyi !
Kár vón ujabb bírókra menni!
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Hát vájjon kendnek nem elég-e ?
Ne mondjuk-é, hogy szent a béke ?»
S Péter felel: «De kérlek ássan,
Ne mondjad oszt’, hogy csalfán játsztam, 
Zsivány vagyok, befontalak t >
•Tréfábul volt az mondva csak I 
Meg azután — megbántam ám ! 
Külömben megszenvedtem érte,
Mert kend az ingem nem kímélte t 
Hogy’ fázom benne — nézze, mit tett!
No öregem, legyünk mán kvittek!»
Szent Péter néki megbocsát,
Ad néki pácsit, parolát.

•Kend, így szól aztán, mostanig, 
Százhatvannégygyel tartozik.»
• Annyit hozok. De látja bárki,
Nagyon kicsibe mén a párti.
Jobb volna eztán máskép tenni: 
Mondjuk, hogy tripla lesz vagy semmi!»
• Nem bánom — igy felel a szent —
De kész lesz-é fizetni kend ?»

• Én 8 nem fizetni? Ej, ugyan,
Hogy* gondol ilyet, jó uram?*
• Helyes!* mond Peter, s dob. De lám 
Ezúttal négyet dob csupán.
• Uram fia! hisz nincs, csak négyem í 
Jézus segíts ! Külömben végem !»
S dob a diák — és nincs csak hárma.
S megint dühös, megint van lárma:
«Én szerencsétlen — kijut nékem ! *
— S öklével ráüt homlokára —
•így kell örökre vesztenem ?
Szerencsém eohse lesz nekem ?
A földön is mind’ páczba voltam,
S most sincs szerencsém a pokolban! >

De azalatt a kárhozottak 
Őrültek ám a sok szitoknak.
Látván, hogy Péter egyre nyer;
Mind súgva-búgva esdekel:
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«0h jó szent Péter, égi küldött!
Mi tóled várunk minden üdvöt!»
S felel Pető: «Ne féljetek,
Én el nem hagylak bennetek ! 
lm üdvöeségtek mentni készen 
Koczkára tettem minden pénzem ;
S mikép ha elvesztettem volna. 
Tovább sülnétek a pokolba’; 
így, mihelyest — közéig az est,
Az égbe jöttök egyenest!»

A hegedős most megijed, «
S búsan kiált: «Solia ilyet!
De mindet vissza kell hogy nyerjem ! 
Vagy elveszítem minden lelkem —
És még az ingem is fölébe!»

Száz szónak is csak egy a vége :
A rúd rájára — a diákra 
És minden lelkét — elemelték.
Dicső szent Péter őket nyomba’ 
Felvitte a paradicsomba!

Szegény diák, ily bajba jutva,
Fiú vagy lány-e, azt se tudta.
S hogy ottan morfondérozott,
A sátán hadja bérobog,
Az ördög néz-néz, erre, arra,
Előre, hátra, jobbra, balra, 
Kemencze-, üstbe kukucsálgat —
S egy árva lelket nem találhat.
Szól: «Hé diák, hát merre lettek ? 
Elkárhozottim merre tetted ?» 
•Megmondom én, kegyelmes gazdám, 
De majd ne büntessen meg aztán 
Egy öreg úr jött ide be,
Csak úgy dagadt mindkét zsebe, 
Szerettem volna nyerni tőle 
S koczkázni kezdtünk nyakra-főre. 
Vallottam is iszonyú kárát,
Oh sajna, meg is adtam árá t!

Digitized by Google



SZENT PÉTER  ÉS A HEGEDŐS.

Az a ripők, gazoknak gazza,
Az a bitang, az a mihaszna
Mind nem hagy békén, mind nem tágit, —
S elnyerte népünk mind egy szálig!»

Az ördög ilyek hallatára
Majd hogy szét nem ment haragjába.
• Oh gaz diák, oh vén svihák!
Hát látott ilyet a világ ?!
Elémbe álljon az az ördög,
Aki lehozta ezt a kölyköt !■
Elébe tipegett szegény;
A többi ördög neki mén,
És üti fejbe, hasba, mellbe :
Egy szó mint száz, úgy hagyja helybe’,
Hogy ez fogadja esküvel,
Hegedőst többé nem czipel.

Oszt' igy folytatta Luczifer :
•Te meg, te rossz csont, semmiházi,
Ei olyan jól tudtál vigyázni,
Elhordd magad, de íziben —
Ily czifra had kell is nekem !
Nem tűröm semmi pereputtyát,
Ki fogom adni mindnek útját!
Be nem jő közzülük de senki —
Tessék a mennyországba menni!
A czinczogást ott szeretik,
Meg is örülnek majd nekik.»

Ucczú diákunk megered,
111’ a berek, nádak erek !
Fut, fut és nyugtot nem talál —
A mennyországig meg sem áll.
És szent Pető — látván, ki jő 
Ott várta már — a kapunál 
S volt gondja rá, koczkázó társát 
A mennybe’ bogy jó szívvel lássák.

Vígan czéczóznake nap óta,
Akiknek mestersége nóta;
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Búbajjal ők biz nem törődnek, —
Az ördötf el nem riszi őket.
Mindnyáját föl juttatta égbe 
A koczkajáték — 8 ezzel

Vége.
Fordította dr. R a d ó  A n t a l . '  >

A dalnok.
— Baecliylides után. —

Nincsen nyájam, aranyom sincs,
Bíboron sem pihenek;

De szívemben él a Múzsa,
A ki engem úgy szeret.

Hová lépek, a legelső
Hely mindenkor az enyém,

Mert velem jár a legnagyobb 
Kincs a főidnek kerekén.

Az emberek kebelének 
Kitalálom titkait,

Dalra keltem, mit titokban 
Kirekesztve tart a hit.

Ujjongasz ? im, veled ujjong;
Sírsz *? veled sír lantom is,

Veled járok a távolban 
És a honi hanton is.

Akár az üdv nevet benned.
Akár sír vesztett remény:

Örömödnek, bánatodnak 
Hű viszhangja vagyok én.

L a t k ó c z y  M i h á l y .

*) Ez érdekes fabliau művelődéstörténeti jelentőségéről 1. Heinrich 
Gusztáv, Német irodalom története, I. 142. 1.
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