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Németalföldi népmesék*

A suszter szerencséje

Élt Oosterlittensben egy suszter, aki-

nek igencsak vékony volt a pénztár-

cája. Dolgozott keményen, a felesége 

pedig spórolt, mondván: addig nyúj-

tózkodj, ameddig a takaród ér, de 

hiába, a  szapora gyermekáldás miatt 

sz�kölködtek.

Ám a suszter szilárdan hitt benne, 

hogy egyszer még jobb id� köszönt 

rájuk.

Egy reggel így szólott a feleségé-

hez:

– Azt álmodtam az éjszaka, hogy 

Amsterdamban a Papenbrugön meg-

találhatom a szerencsémet.

– Még jó, hogy Amszterdam elég 

messze van, különben odamennél, 

amilyen üt�dött vagy – mondta erre 

az asszony. – Az álmok becsapják az 

embert.

A suszter nem beszélt róla többet, 

de az álom egész nap nem ment ki a 

fejéb�l.

A  következ� éjszaka megint azt 

álmodta, hogy Amszterdamban a 

Papenbru gön megtalálhatja a szeren-

cséjét. Azt gondolta, ez mégiscsak 

jelent valamit, és újból megemlítette 

a feleségének. Az kinevette, és hallani 

sem akart róla.

A  harmadik éjszaka a suszternak 

ugyanaz volt az álma.

Reggelre elhatározásra jutott. 

Mondhat a felesége, amit akar, ne-

ki nem számít. Fogta a b�röndjét és 

elutazott Amszterdamba. Ott meg-

kérdezte, merre kell menni a Papenb-

rughöz. Amikor odaért, egy ideig csak 

járkált céltalanul, mert tulajdonkép-

pen nem tudta, hogy mit is keres. Az 

els� napon nem talált semmit. A má-

sodikon sem. Már estére járt az id� 

a harmadik napon, és éppen indult 

volna vissza – dolgavégezetlenül – a 

szállására, amikor odalépett hozzá 

egy koldus.

– Felt�nt nekem, hogy három nap-

ja itt �döngsz – mondta a koldus. – 

Talán bizony keresel valamit?

– Nincs ebben semmi titok – vá-

laszolta a suszter. – Odahaza három 

egymás utáni éjszaka ugyanazt ál-

modtam. Azt álmodtam, hogy itt a 

Papenbrugön megtalálhatom a sze-

rencsémet.

A koldus elnevette magát:

– Hát te olyan ostoba vagy, hogy 

hiszel az álmoknak? Én bizony nem 

hiszek. Nemrég nekem is egymás 

után háromszor igen furcsa álmom 

volt. Azt álmodtam, hogy a frízföl-

di Oosterlittensben a templommal 

szemben lakó suszternak a háza mö-

gött a búzaföldön áll egy cölöp, annak 

a tövében van elásva egy vasfazék, 

tele pénzzel. De nem vagyok olyan 

bolond, hogy emiatt odautazzak.

A suszter nem árulta el magát.

– Azt hiszem, az lesz a legjobb, ha 

most szépen hazamegyek – mondta.

Amint hazaért, azonnal elkezdett 

ásni. A felesége szidta, mint a bokrot, 

de amikor az ember kiemelte a föld-

b�l az arannyal teli fazekat, rögtön 

gyökeresen megváltozott a viselke-

dése.

* A hálás halott (Flamand, fríz és holland népmesék) címmel kötetnyi mesét ad ki a közeli hó-

napokban a Napkút Kiadó. A válogatás most: mustra.
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– Na, nem megmondtam, hogy 

Amszterdamban a Papenbrugön fo-

gom megtalálni a szerencsémet? – 

fordult hozzá a férje.

Az asszony elismerte.

Megegyeztek, hogy titokban fogják 

tartani, mit találtak. A  kincset félre-

tették ínségesebb id�kre, a  fazekat 

azonban rendesen használták a kony-

hában. Állt egyébként az oldalán va-

lami, de nem tudták elolvasni, mert 

idegen nyelven írták.

Egy nap meglátogatta �ket a lel-

kész. Amikor helyet foglalt a kandal-

lóval szemközt, észrevette a t�z fölött 

függ� fazék oldalán a feliratot. Job-

ban szemügyre vette, és megkérdez-

te, honnan való az edény.

– Egy handlétól vettem ócskavas-

ként – felelte a suszter.

– Tudjátok-e, mi van ideírva? – kér-

dezte a lelkész.

– Nem – válaszolta a suszter. 

– Nem értek én ezen a nyelven.

– Mivelhogy ez latinul van – mond-

ta a lelkész. – Az áll itt, hogy: ez alatt 

a fazék alatt van még egy fazék. De 

hogy ez mit jelent, azt bizony nem 

tudnám megfejteni.

– Elképzelni sem tudom – mondta 

a suszter.

Jóformán még be sem csukta ma-

ga mögött az ajtót a tiszteletes, ami-

kor egymás hegyén-hátán rohantak 

ki a cölöphöz. És láss csudát, tényleg 

ott volt egy másik fazék, színültig tele 

pénzzel. Most már igazán gazdagok 

voltak.

Szerencséjének az emlékezetére 

a suszter lecserélte a háza mögött ál-

ló facölöpöt egy k�oszlopra. A halála 

után több mint száz évvel is ott állott 

az a ház mögött.

A talált pénz

Kampen közelében egy kis falucská-

ban lakott egy férfi  a feleségével meg 

a falkányi gyerekével, akik halászattal, 

szövéssel és csapdaállítással töltötték 

az idejüket. Egyszer egy este, amikor 

a férfi  elindult, hogy megnézze, van-e 

lazac a varsában, került-e róka a csap-

dába, az út közepén talált egy nagy 

zacskót tele pénzzel. Nem érdekelte 

már a varsa, sem a csapda, hanem 

azonnal hazafele indult, hogy megör-

vendeztesse az � Greetéjét. De amikor 

már egészen közel járt a házukhoz, 

meggondolta magát. – Ha elmondom 

a feleségemnek, hogy mi történt ve-

lem, fennáll a veszélye annak, hogy 

holnap már az egész falu tele lesz a 

szerencsém hírével.

Visszafordult, és a pénzes zacskót 

elrejtette egy vastag fa mögé. Aztán 

halálosan nyugodtan odament a csap-

dához, majd a varsához: szerencsére 

mindegyikben volt zsákmány. Mind a 

kett�t agyonverte, majd a rókát bele-

helyezte a varsába, a  lazacot pedig a 

csapdába. Utána szépen hazatért az � 

Greetéjéhez, aki a szöv�széknél szor-

goskodott.

– Jaj, Greetém – szólt oda az as-

szonyának –, gyere velem, de rögtön, 

olyan sötét van, hogy attól félek, el 

fogok tévedni.

Greete nem sokáig fontolgatta a 

dolgot, mindjárást ment az urával. Út-

közben el kellett haladniuk a község-

háza mellett, amelyben ilyen kés�n 

is világosság volt, mivel a személyzet 

éppen rendet rakott a helyiségekben.

– Péter! – kiáltott fel az asszony –, 

nézd csak, még ilyen kés� este is ki 

van világítva a tanácsháza.

– Persze – felelte az. – Tudod, ép-

pen ma éjszaka számol el a rend�r az 

ördöggel.



HETEDHÉT

6363

– Pfúj! Igaz ez, Péter?

– De mennyire hogy igaz! – állí-

totta a férfi . – Te nem tudtad, hogy 

évente egyszer a rend�r elszámol az 

ördöggel?

– Nem én – mondta Greete.

Végre odaértek a varsához, amely-

ben egy rókát találtak, a  csapdában 

pedig nem más volt, mint egy szép 

kövér lazac. Indultak haza. De útköz-

ben megszólalt Peter:

– Úgy esik az es�. Gyere, Greete, 

behúzódunk ez alá a nagy fa alá.

Alighogy leültek, Greete megtalál-

ta a pénzzel teli zacskót.

– Na, Péter – mondta az asszony –, 

most aztán gyorsan gyerünk haza, ne-

hogy valaki észrevegyen bennünket, 

és elmondja, milyen nagy szerencse 

ért minket.

– Aztán nehogy elrontsd nekem – fi -

gyelmeztette a férje.

De nem telt bele sok id�, Greete 

úgy érezte, csak el kell hogy mondja a 

szomszédasszonyának, Trientiennek, 

neki persze nem szabad senkinek 

sem továbbadnia a jó hírt. Csakhogy 

Trientien mindenr�l beszámolt Marij-

chiennek, Marijchien elmondta Jan-

tiennek. Hamarosan már az egész falu 

tudta, hogy Peter és Greete micsoda 

kincset talált.

Nem sokkal ezután mindkett�jük-

nek meg kellett jelenniük a községhá-

zán, hogy a pénzt visszaadják.

– Nem találtunk mi semmiféle 

pénzt – állította Peter.

– De hát a feleséged azt mondta 

– vetette ellen a polgármester.

– Jaj, polgármester úr – folytatta 

Peter –, a  feleségem annyit beszél, 

aminek a fele sem igaz.

– A fenébe is! – csattant fel az as-

szony. – Azt akarod tán, hogy bolond-

nak nézzenek?! Pontosan emlékszem 

rá: ez azon az éjszakán történt, ami-

kor a rend�r elszámolt az ördöggel, 

és amikor a varsával egy rókát fog-

tunk, a  csapdából pedig egy lazacot 

emeltünk ki.

– No, ehhez mit szól, polgármes-

ter úr? – kérdezte Peter.

– Mindent hallottam – mondta a 

polgármester. – Menjetek szépen ha-

za!

Hogyan változtam egyszer négerré

Ez a brüsszeli nagy kiállítás évében 

történt, tizenháromban, amikor olyan 

kirándulásban volt részem, amelyet 

életem végéig nem fogok elfelejteni. 

Egész nap járkáltam egyik helyr�l a 

másikra, és sok szép dolgot láttam. 

Kanada, Kongó, Hollandia, Francia-

ország és a Fülöp-szigetek, csak gy�z-

ném elmesélni.

Amikor kezdett besötétedni, villa-

mosra szálltam, hogy kimenjek a pá-

lyaudvarra. Legalább egy órát kellett 

sorban állnom. És amikor végre sorra 

kerültem… a vonatom már elment.

Nem volt mit tenni, elindultam, 

hogy szállást keressek.

Az els� szálloda tele volt, a  má-

sodik úgyszintén, bárhová mentem, 

mindenütt ugyanaz fogadott: megtelt. 

Az utolsó helyen, ahol még próbál-

koztam, azt mondja nekem a garçon: 

– Uram, ha három héttel ezel�tt pró-

bált volna szállást foglalni, már akkor 

sem kapott volna helyet.

Ez a pincér azért körbetelefonált 

még egy tucat szállodát. De sehol 

semmi.

– Akkor hát nincs mit tenni? Már 

annyira fáradt vagyok. Küldözgettek 

engem Ponciustól Pilátusig.

Akkor megjelent maga a madame. 

És � megszánt.
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Azzal fordultam hozzá:

– Asszonyom, kérem, nem alhat-

nék itt ma éjszaka?

– Maga vidékr�l jött, fi atalember? 

– kérdezte.

– Én igen – válaszoltam. – De mi-

ért kérdezi, asszonyom?

– Jól van. A  n�véremnél elalhat, 

ha nem túl fi nnyás. Tessék, itt ez a cé-

dula, rajta van a címe. És adja át neki 

az üdvözletemet.

Vagy háromszor kérdez�sködtem, 

míg megtaláltam.

– Asszonyom, itt egy levél az ön 

számára. Felismeri az írást?

– Ó, hogyne! Ez a n�vérem kéz-

írása, ugye? Ez a n�vérem kézírása.

– Igen, asszonyom.

– Azt kérdezi, van-e szállás a maga 

számára. És azt mondja, maga nem 

válogatós.

Megvonta a vállát, és azt mond-

ta: – Egy négerrel kell egy szobában 

aludnia. Másként nem tudom meg-

oldani. De igazán derék ember. Min-

dig itt száll meg. Van még szüksége 

valamire?

– Nincs, asszonyom. Túlságosan 

fáradt vagyok, úgyhogy enni nem tu-

dok. Minél el�bb szeretnék lefeküdni 

aludni.

– Noart – szólt oda az egyik pincér-

nek –, kísérd föl ezt az urat!

Felmentünk az emeletre, és a gar-

çon kinyitott egy ajtót.

– Tessék, ez lesz a szobája. Hány 

órakor akar felkelni reggel?

Erre azt válaszoltam: – El kell ér-

nem a 7 órás vonatot, úgyhogy hatkor 

keltsen.

– Szép álmokat! – mondta Noart, 

és becsukta maga mögött az ajtót.

Óvatosságból csak a cip�met és a 

mellényemet vettem le, majd csönd-

ben bebújtam az ágyamba. Pillanato-

kon belül elaludtam. Amikor alszom, 

örökké horkolok. El tudom képzelni, 

hogy a néger ett�l ébredt föl.

A  néger, akit id�nek el�tte feléb-

resztettem, látja ám, hogy egy fehér 

van a szobában. � meg ugye fekete. 

Azt mondja magában: – Ez így nem 

egy pár. Majd én elintézem, hogy egy-

formán nézzenek ki.

Hogy magát kifehérítse, az le-

hetetlen. De hogy bel�lem feketét 

csináljon, az nem. Kikászálódott az 

ágyából, bedugta a kezét a kandalló 

kéményébe, majd – anélkül hogy eb-

b�l bármit észrevettem volna – olyan 

feketére mázolt, mintha én lennék �.

Ahogy fölébredtem, félig nyitott 

szemmel az órámra néztem, csakhogy 

elnéztem az id�t. Ijedten kipattantam 

az ágyból, magamra kaptam a mel-

lényt és a cip�t, és rohantam a vasút-

állomásra, ahogy csak bírtam. Amikor 

odaértem, láttam ám, hogy csaknem 

egy órám van még az indulásig. Be-

mentem a restibe, hogy igyak egy csé-

sze kávét. Leülni nem tudtam, mert a 

székek még lábbal fölfelé az asztalok-

ra voltak állítva. Egy pincér fényesítet-

te a rezet, és egy asszony törölgetett. 

Hozzájuk fordultam: – Kérem szépen, 

mennyi id� van még a genti vonat in-

dulásáig?

Amint rám néztek, elkezdtek ne-

vetni mind a ketten. Ilyesmi még nem 

fordult el� velem. Nevettek!

– Mit nevetnek ezek annyira? 

–  kérdeztem magamban. Odamen-

tem a pulthoz, belenéztem a tükörbe, 

és elsápadtam, majd azt mondtam: 

– Hinnye, ezek nem azt ébresztették, 

akit kellett volna!

Csokonai Attila fordításai


