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Mese a telhetetlen suszterinasról 
(Részlet a Kásahegy című. regényből) 

 
Volt egyszer, hol nem volt, vízen innen, hegyen túl, volt egy kicsi falu, s élt abban 

egy szegény ember. Olyan szegény volt a jámbor, mint a templom egere, s gyereke 
meg annyi, mint a rosta lika. Számon se tudta azokat tartani. Egész nap ott kesergett a 
kemence sutban, s egyetlen vigasztalója a pálinkásüveg volt. Hát egyszer, amint ott 
kesereg, búslakodik a nagy szegénysége felett, hallja, hogy jő egy vénasszony, s ezt 
mondja: 

– Serkenj, Andruca, mert fiad született. 
– Hagyjon mán vénasszony, miket kárál. Sze’ van nekem fiam elég, minek még 

egy újabb a nyomorúságra. 
– Na, hát akkor idenézz! Mi ez, ha nem a te fiad – s azzal a szegény ember elé 

tartott egy rongycsomót. 
– Hinnye, az áldóját, ez tényleg az. Pont olyan fittyent az ajka, mint az enyim. 
– No – mondta a vénasszony, – ha az, akkor fuss a pópához, s mondd meg neki, 

hogy meg kellene keresztelni a gyermeket, de szaporán, mert olyan nyamvadt, hogy 
lehet, nem éri meg a reggelt. 

Andruca magára húzta a gúnyáit, s fejibe kanyarította a kecsuláját. Nagy, hideg 
tél volt, térdig ért a hó, de Andruca csak ment, csak lődörgött, míg a templomhoz 
nem ért. Kopogott, s köszönt is illendőképpen: 

– Kezit csókolom, Parintye. 
– Hát téged, Andruca, mi szél hozott erre, ahol a madár se jár ilyen hidegben? 
– Jaj, Parintye, baj van! Mert meg kell keresztelni a fiamat. 
– Sze’ nem baj az, Andruca, mert ahol sok a gyermek, ott van az Isten is. Na, vén-

asszony, hozz egy korsóval abból a lőréből. Igyál, Andruca, melegedj. 
Koccintgattak, iddogáltak, s megegyeztek, hogy mi legyen a keresztelő ára, aztán 

ment Andruca Isten hírével. De a pópa még utána szólt: 
– Hát aztán, mi legyen a gyermek neve? 
– Hát mi is – törte a fejét a szegény ember, de aztán felderült az arca. 
– Legyen Nikuláj! 
– Andruca, Andruca! Elittad az eszedet, hallod. Neked már van egy Nikuláj nevű 

fiad. 
– Nem baj, Parintye, hadd legyen kettő. Hátha jó lesz valamire? 
Igaza lett a szegény embernek, mert jött éjjel az ördög, hogy elvigye Nikulájt, de 

csak nem tudta eldönteni, hogy melyiket vigye. Így aztán mind a kettőt meghagyta. 
Elég rosszul tette. 

Telt, múlt az idő, cseperedett a kicsi Nikuláj, de sehogy se tetszett neki ez a világ. 
Folyton valami komiszságon törte a fejit. 

– Idehallgass anyjuk, kéne valamit csinálni evvel a kölyökkel, mert még fel talál-
ja forgatni a világot. 
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– Hát akkor fogja meg kend, s vigye el valahova. Adja be suszterinasnak a város-
ba, a sógorához. Ott aztán csak ellesz valahogy, s minket is békiben hagy. 

Na, felkötötte Andruca a gatyaszárát, nyakon ragadta Nikulájt, s meg sem állt, 
míg a városba nem vitte. Hét nap, s hét éjjel mentek, míg oda nem értek. Leszakadt 
lábukról a bocskor és kifogyott rég a tarisznyából a hamuban sült puliszka, mire fel-
tűntek a városszéli mahalák kunyhói. Megálltak egy kicsi viskó előtt. 

– Na, fiam, mi most ide bémegyünk, s aztán elválnak útjaink. Jegyezd meg, ami-
ket most mondok, mert pálinka nélkül, aszongyák, nagyon okosokat tudok mondani. 
Szóval: Kétszer is meggondold, hogy kivel osztod meg a puliszkádat. S aztán, ha 
ütnek, fuss el, s ha adnak, vedd el. Ha nem adnak, akkor is vedd el, de csak akkor, ha 
nem néznek oda. 

Így került be Nikuláj a városba. Hű, sok minden nézni s lopni való volt ott. Csak 
tátotta volna a száját egész nap, de a kutyamájú mester nem hagyta. Mindenáron em-
bert akart belőle faragni. 

– Az ördög vitt volna el, Nikuláj, csecsszopó korodba! – hajtogatta naphosszat az 
öregember, s csóválta mellé a fejét. Sok haszontalan inasa volt, de ilyen naplopó, 
semmirekellő még egy sem. 

Hanem egy napon észre kezdte venni, hogy a foltozásra beadott rongyos lábbelik 
apadoznak, tünedeznek. 

– Az áldóját neki! Na, gyere csak haza Nikuláj! – mérgelődött a mester, s alig, 
hogy a fiú belépett a rozzant ajtón, már kupán is teremtette azzal a nagy lapáttenyeré-
vel, de úgy, hogy a fiú csillagokat látott. 

– Szedte-vette teremtette, lopós fattya, hát nem átallottad meglopni azt, aki mun-
kát ad neked? Akitől a kenyeret kapod? Te, hogy az ördög vitt volna el... 

De ezúttal nem tudta befejezni a mondókáját, mert a suszterinas úgy fejbe találta 
kólintani a keze ügyében lévő kaptafával, hogy menten kilehelte a lelkét. 

Most az egyszer Nikuláj sem volt rest, hanem összeszedett minden értéket, amit a 
házban talált, aztán, köd előtte, köd utána, bottal üthették a nyomát. Futott, ahogy a 
lába bírta, s meg sem állt, míg egy folyó útját nem állta. Na, vakarta dús üstökét a 
legény, most mi legyen, hogy keljen át a vízen. Hát, ahogy ott téblábol, látja, hogy 
megcsillan valami a vízbe dobált szemét közt a parton. Odafutott, mert azt hitte, el-
vesztett valaki egy aranypénzt. De nem pénz volt az, hanem egy eleven halacska. 
Csak úgy szikráztak a pikkelyei a napsütésben. Már bosszúsan agyon akarta taposni, 
amikor a kicsi hal megszólalt: 

– Ne bánts engem, szegény ember legkisebb fia, mert ha segítesz rajtam, bizony 
meghálálom. 

Nagyot kacagott Nikuláj ezen a beszéden. 
– Mit mind jár a szád, te féreg? Eltaposlak, hogy elhallgass! 
– Jaj, ne tedd, mert én vagyok a te szerencséd. Ha visszadobsz a vízbe, nem bá-

nod meg, mert meglásd, minden kívánságodat teljesítem. 
Nikuláj gondolta, hátha igazat mond ez a kicsi hal. Megfogta, s berakta a vízbe, 

de azért a farkát nem eresztette el. Volt annyi esze. 
– Na jó, – mondta, – hát akkor legyen belőlem címeres gazember. 
Nagyot nevetett erre a halacska. 
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– Ezt nem tehetem, mert te már régen gazember vagy! Hanem kívánj valami 
mást. 

– Jól van, csak ki akartalak próbálni. Azt akarom, hogy ne kapjanak el a zsandá-
rok, és hogy megússzam ezt a fejbe verést, na. 

– Tudtam, hogy ezt fogod kívánni. Jót kívántál, megmentelek. Most pedig jól 
figyelj! Keresd meg a bocskorszíj készítők sikátorát. Az egyik sarkon látsz majd egy 
asszonyfélét, aki tökmagot árul. Nézz erősen a két szeme közé, de vigyázz, mert ösz-
sze van nőve a szemöldöke, s ha nem állod a tekintetét, megbabonáz, s még a bicskát 
is az oldaladba nyomja, ha nem tetszel neki. Tetszeni fogsz, ne búsulj. Épp az ilyen 
vásott, suttyó legényeket szereti. Menj el vele, ahova visz. De mielőtt elindulnál, 
szedj le a hátamról egy pikkelyt. Juj! Add vissza rögtön! Csak egyről volt szó! Szó-
val, ha segítségre lesz szükséged, s ebben nem kételkedem, akkor menj majd el a 
legközelebbi vízpartra és rázd meg ezt a kicsi pikkelyt. Ott leszek. Csak arra az egyre 
vigyázz, hogy soha ne kérj tőlem lehetetlent. 

Azzal legyintett egyet a farkával és már el is tűnt a folyó zavaros vizében. 
Hitte is, nem is Nikuláj a hal meséjét, de gondolta, csak elmegy, ahova a hal 

küldte, hátha igazat mondott. Hát, még végig sem gondolta, s már ott is állt a bocs-
korszíj készítők sikátorának sarkán. De nyomban meg is bánta, hogy odakívánkozott, 
mert az asszonyféle, aki a tökmagot árulta, olyan rusnya volt, hogy még az ördög 
nagyanyja is szebb lehetett nála. Nagy, horgas orra volt, s akkora szája, hogy szegény 
Nikuláj csak hápogott, mikor meglátta. De azért nem átallott a szeme közé nézni. 

– Na, szegény ember legkisebb fia – szólt hozzá a csúf boszorka, – látom, nagy 
bajban vagy, de ne búsulj, míg engem látsz. Akarod-e, hogy megsegítselek? 

– De még mennyire! – rikkantotta a legény – Segíts, de gyorsan ám, mert mind-
járt utolérnek a zsandárok. 

– Nem addig az, te nagylegény! – kacagott a ronda banya. – Mindennek ára van, 
tudod-e? Hát mit adnál te azért, hogy ne zárjanak tömlöcbe? 

Vakarta a fejét Nikuláj, mert erre nem volt elkészülve. Fizetségről nem volt szó. 
Nem tudta, mit mondjon. Annál jobban tudta a választ a vasorrú bába. 

– Tudod-e mit? Vegyél engem feleségül, s meglátod, jóra fordul az életed. Tej-
ben, vajban fürösztgetlek. 

Nikulájnak sem kellett több, mikor ezt meghallotta. Sarkon fordult, s úgy ott-
hagyta a fehérnépet, mint Szent Pál az oláhokat. 

– Na, te aranyhal, jól rászedtél engem! Csak kerülj még egyszer a kezem közé! 
Került is, de nem ám az aranyhal a Nikuláj kezébe, hanem Nikuláj a zsandároké-

ba. Nyakon csípték, s tömlöcbe vetették. Ehette egy ideig a rabság keserű puliszkáját. 
Amíg a tömlöc fenekén sínylődött, nem is tudta, hogy odakint felfordult a világ. 

A napkeleti ország királya csúful összeveszett a napnyugati ország királyával, de úgy, 
hogy látni se bírták egymást. Ahogy a két király hadakozott egymással, a napkeleti 
országban elszaporodtak a veres zsiványok, a napnyugatiban meg a fekete haramiák. 
Jutott belőlük mindenüvé, még Nikuláj országába is. 

A pórul járt suszterinast, miután kitelt a büntetése, szabadon eresztették. Hát, 
ahogy kilép a börtön kapuján, látja, hogy fut vele szembe egy maszatos képű ember, s 
mind azt kiabálja: 

– Jaj, jaj, égszakadás, földindulás, a fejemen egy koppanás, szaladj te is elvtárs! 
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Futottak, ahogy csak a horgas inuk bírta, míg ki nem futottak a városból. Az em-
ber megállt egy nagy sötét lik előtt s így szólt: 

– Mi most lemegyünk a föld alá, ezen a likon. Bújj be, de tüstént! 
– Hát én aztán miért bújnék be oda, te ember? – makacsolta meg magát a legény, 

mert sehogy se tetszett neki a dolog. 
– Azért, mert én úgy parancsolom! – felelte a maszatos képű, s akkorát taszított 

Nikulájon, hogy az menten behengeredett a föld alá. Odalent nagyot huppant, de ami-
kor feltápászkodott, a nagy csudálkozástól elállt szeme-szája. Mert nem akárhova 
hozta őt az a ember, hanem egyenesen a nagy földalatti zsiványtanyára. 

A zsiványok rájuk se hederítettek, hanem csak nagy hangon kiabáltak, meg min-
denféle furcsaságokat műveltek. Egyesek csomagokat cipelve futkároztak, mások 
cédulákat osztogattak, s ismét mások veres rongydarabokkal hadonásztak. Volt olyan 
zsivány is, aki felállt egy székre, s onnan ordibált mindenfélét, de a legtöbben 
gyurakodtak, verekedtek. 

– Készülődnek a fiúk. – világosította fel Nikulájt a maszatos képű, mikor látta, 
hogy nagyon tátja a száját. 

– Ugyan biza mire? 
– Mire, mire! Hát az új világra! 
– S a régi, az miért nem jó? 
– Szamár vagy, elvtárs. Hát, mert nem mi vagyunk az urak benne, azért. 
Nikulájnak nem sok ideje maradt ezen töprengeni, mert már meg is érkeztek a 

főzsivány tanyájára. Maga a főzsivány sötét ábrázatú, nagy kövér ember volt. Egy 
halom görögdinnye közt ült a földön és tökmagot rágcsált. 

– Főnök, embert hoztam neked. 
Az feltápászkodott a dinnyék közül, hogy jó alaposan megnézze a jövevényt. Ki-

csit belerúgott a lába szárába is, de Nikuláj meg se mukkant. A csúf, hájfejű ember 
elégedetten így szólt: 

– Na. Ha kiállod a próbaesztendőt, zsivány lehetsz magad is. Fogd ezt a csomagot 
és vidd el ide meg ide. Utána meg gyere vissza. 

Nikuláj másnap visszajött. Kicsit tépett volt a ruhája, s a szokottnál mocskosabb 
az ábrázatja, de örült, hogy teljesítette a parancsot. Kapott egy még nagyobb csoma-
got, de ugyanúgy azt is elvitte, ahova mondták. Így volt ez a rákövetkező napon is, de 
amikor Nikuláj harmadszorra is visszajött, azt kérdezte tőle a zsiványok vezére: 

– Hallod-e, te legény, mi a neved? 
– Nikulájnak keresztelt volt a pópa. 
– Na, akkor tudd meg, te Nikuláj, hogy nálunk három napig tart egy esztendő, s te 

kiálltad a próbát. Szólíts engem Gyórgyénak. 
Nagy mulatságot rendeztek az új zsivány tiszteletére, csak úgy rotyogott az üstben 

a puliszka, s folyt a sok rossz bor meg a pálinka. Csak új repkedtek szanaszét a tök-
maghéjak. 

Másnap, ahogy az újdonsült zsivány az utcán kódorgott, elébe toppan a rusnya 
boszorka. 

– Hej, te legény. Csúful otthagytál engem a múltkor az utcasarkon. Pedig megse-
gítettelek volna, ha azt teszed, amire kértelek. Most sem vagy jobb helyzetben, mert a 
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hátad mögött már gyülekeznek a zsandárok. Tudod-e miért? A csomagok miatt, ami-
ket széthordoztál. Na, feleségül veszel-e? 

Amint ezt Nikuláj meghallotta, nyakába szedte a lábát, s futott, amerre látott, mert 
jobban félt a banya rusnya képétől, mint a zsandároktól. Meg is fogták, s hosszú időre 
megint bereteszelték őkelmét. Mivel hogy zsivány volt, szigorúbb tömlöcben tartot-
ták, mint először. Hogy, hogy nem, még magát Gyórgyét, a főzsiványt is megfogták, 
s Nikuláj mellé láncolták. 

Jól elvoltak ott ketten, de azért jobban esett volna nekik a szabadban enni a pu-
liszkát. Bánta Nikuláj, hogy olyan könnyen hagyta magát megfogni. Az apja tanácsát 
már megfogadta, mikor kétszer is elfutott a házasulás elől. De harmadszorra bizony 
nem fogja elszalasztani a jó alkalmat. Talán nem is lesz olyan rossz dolga, ha felesé-
gül veszi azt a rusnya férget. Ő biza nem raboskodik még egyszer, ha mindjárt magát 
az ördög öreganyját kellene is feleségül vennie. 

Ahogy aztán nagy nehezen kiszabadult, első útja a bocskorszíj készítők sikátorába 
vezetett. Ott állt a boszorkány, s árulta a tökmagot. 

– Na, te világ csúfja! – kezdte Nikuláj a leánykérést – Minek hívnak? 
– Engem bicskás Leanának neveznek, gondolhatod, hogy miért. De te szólíts en-

gem Lenucának. 
– Egy életem, egy halálom, te Lenuca – vett nagy lélegzetet a legény, – de én bi-

zony feleségül veszlek téged, ha még mindig akarod. 
Hej, megörült erre a fehérnép, s olyant kacagott, hogy a varjak menten lefordultak 

ijedtükben az utcasarki jegenyéről. 
– Tudtam, hogy egyszer csak megjön az eszed! Na, akkor most gyere velem. 
Azzal kézen fogta Nikulájt és elvitte a pópához, aki nyomban össze is adta őket. 

Az újdonsült asszony egyenesen a legközelebbi vízpartra vezette a férjét. 
– Ide hallgass, Nikuláj! Én már régen megsütöttem és megettem az aranyhalamat, 

de te, úgy látszik, okosabb voltál, mint én. Vedd elő azt a pikkelyt, és kívánj valamit 
a haladtól. 

Nikuláj nem sokat tétovázott, hanem úgy tett, ahogy a felesége mondta. Jött is 
nagy fickándozva a halacska, csak úgy csillogott a pikkelye: 

– Mit parancsolsz, édes gazdám? 
– Én azt, – mondta Nikuláj, – hogy híres, nagy embert csinálj belőlem. 
– Hát ennél mi sem könnyebb! – örvendezett a halacska. – Mert amíg te a tömlöc-

ben rostokoltál, addig bizony nagy dolgok történtek a világban. A napkeleti ország 
zsiványai legyőzték a napnyugati haramiákat, elkergették mindenhonnan a királyokat 
és most ők az urak. A te zsivány cimboráid nagy emberek lettek. És te is az vagy. 

– Menj a fenébe, te hülye hal! Hát akkor én potyára vettem feleségül a vasorrú 
bábát!? 

A halacska nyomban kámforrá változott. Nikuláj olyan mérges lett, hogy eldobta 
a kicsi pikkelyt, de Lenuca, a felesége felszedte a sárból, és azt mondta: 

– Mindig szamár voltál, te Nikuláj, de most még annál is nagyobb szamár vagy. 
Bizony nem hagyom, hogy eldobd a szerencsédet! Mától fogva úgy lesz, ahogy én 
akarom. Megértetted? 

A suszterinasból lett zsivány nem felelt. Tudta, hogy az apjának igaza volt, de 
már nem tehetett semmit. Megadta magát a sorsnak. 
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Attól kezdve aztán nem sokat kellett az eszét használnia, mert mindent kigondolt 
helyette a felesége. Azzal kezdte, hogy elküldte a férjét a fő zsiványhoz. Gyórgyé, 
mikor meglátta hajdani cimboráját, azt se tudta, hova legyen az örömtől. Azonnal 
kinevezte őt az ország legelső naplopójának és megtette címeres főhátramozdítónak! 
Elégedett volt a boszorkány, mert fényes palotában lakhatott, s jobb dolga volt, mint 
az uraknak. Mert a zsiványok az urakat rabláncra fűzték, és éjjel-nappal dolgoztatták 
őket. 

A nép megszeppenve tűrte a zsiványok uralmát, de nem mert szólni, mert aki 
szólt, bizony gyorsan odakerült, ahová az urak. Velük együtt áshatta a Duna-
csatornát. De annál jobban érezték magukat a zsiványok. Úgy éltek, mint a Pünkösdi 
királyok. Nikulájék is kivették a részüket minden jóból. Asztalukról soha ki nem fo-
gyott a puliszka. 

Hanem elunta a dolgot Lenuca, s egy napon így szólt Nikulájhoz: 
– Hallod-e! Elegem van már abból, hogy mindenkinek a kedvében kell járni, meg, 

hogy mások parancsolnak nekünk. Menj el tüstént a haladhoz, s addig vissza ne gye-
re, míg véget nem vetsz ennek a helyzetnek. Na, mozogj, Nikuláj, amíg jó dolgod 
van! 

Nikuláj behúzott farokkal, megszeppenve kifutott a vízpartra, s alig rázintotta 
meg a pikkelyt, nagy fényességet látott a vízben. Az ő kicsi halacskája nőtt meg ak-
korára, bizony. 

– Mit parancsolsz, édes gazdám? 
– Én azt, hogy csinálj valamit, mert az asszony nagyon elégedetlen a helyzetünk-

kel. 
– Ejnye, ejnye, szegény ember legkisebb fia, nem lesz jó vége annak, ha elégedet-

lenek vagytok. De ne búsulj, mert úgy lesz, ahogy a feleséged akarja, s akkor majd 
téged is békén hagy. Menj szépen haza. 

Azzal egy nagyot csapott a farkával, s már ott sem volt. 
Nikuláj, mikor hazaért, hát látja, hogy nagy, fényes küldöttség áll a palota kapujá-

ban. Földig hajoltak, mikor meglátták őt: 
– Meghalt a vezér, éljen a vezér! 
Hát bizony Nikuláj sem bánta, hogy Gyórgyé, a zsiványvezér kilehelte sötét lel-

két. Nagyon jól érezte magát a megüresedett vezéri székben. Mintha egyenesen bele-
született volna. Igazat adott a feleségének, hogy sokkal jobb parancsolni, mint alatt-
valónak lenni. 

Így lett Nikulájból, a szegény ember legkisebb fiából az ország első zsiványa. 
Kacsalábon forgó palotában élt, ahol állig felfegyverzett testőrség vigyázta álmát, s 
szolgák hada leste minden parancsát. Félt és rettegett tőle mindenki, mert vasmarok-
kal intézte az emberek sorsát. Mindenkit igába hajtott, s jaj volt annak, aki ellene 
szegült. Most volt igazán boldog élete párja, a rusnya boszorkány, de csak addig, 
amíg megint eszébe nem jutott valami. 

– Nikuláj! Én híres nagy vezért csináltam belőled, de te nem adtál nekem cserébe 
semmit. Én is híres akarok lenni! Találj már ki valamit, de tüstént! 

Kelletlenül bár, de Nikuláj igazat adott a feleségének. Mert szó, ami szó, a sok 
dicsőségből nemigen hagyott másnak. Azt azonban sehogy sem tudta kisütni, hogy 
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mivel lehetne eleget tenni Lenuca telhetetlen nagyravágyásának. Hoppá, majd meg-
oldja a gondot helyette az aranyhal. 

Jött is az, s akkora volt, hogy már alig fért a folyóban. 
– Mit parancsolsz, édes gazdám? – kérdezte dörgő hangon. Nikuláj egészen meg-

rettent tőle, de aztán összeszedte minden bátorságát és ezt motyogta: 
– Híres akar lenni az asszony. 
– Az asszony? – mérgelődött a hal. – Hát mit gondolsz, mindent el tudok intézni? 

Mondtam, hogy ne kívánj lehetetlent, ha kedves az életed! 
– Jó, jó, ne mérgelődj, sze nem azt kértem, hogy világszépét csinálj belőle. Találj 

ki valami könnyebbet. 
– Jól van, elhitetem vele, hogy okos. Attól aztán remélem boldog lesz. 
Lenucából híres-neves tudós lett. Csodájára is jártak messzi földről a bölcsek és a 

nagy tudású emberek. Mert ilyent eddig még senki sem látott, hogy egy ennyire osto-
ba asszony ilyen roppant okosnak képzelje magát. 

Na, telt, múlt az idő, s Nikulájnak egyre jobban fejébe szállt kétes dicsősége, 
Lenucának pedig a sosemvolt tudománya. Hanem egy szép napon ismét eszébe jutott 
az asszonynak valami: 

– Nikuláj, ha már ilyen szépen felmásztunk az uborkafára, nem gondolod, hogy 
hiányzik még valami? Nagyon nem tetszik nekem valami. 

– Mi a bajod már megint, lelkem Lenucám? – kérdezte Nikuláj. 
– Hát az, hogy nem szeret minket a népünk, csak muszájból. Azt akarom, hogy 

leborulva imádjanak, téged, mint egy istent, engem meg, mint egy istennőt. Belátha-
tod, hogy igazam van. 

Eleinte hiába erősködött, mert a férje megmakacsolta magát: 
– Nem, én többet látni sem akarom azt a rusnya aranyhalat. Akkorára nőtt, mint 

egy cápa. Meg aztán, nem tudom, hogy találjak rá. Legutóbb azt mondta, hogy disszi-
dál, s hogy az óceánban keressem, ha valami bajom van vele. 

– Hát akkor gyerünk, keressük meg a haladat. 
Zsivány és zsiványné beutazták az egész Földet. Az emberek megsüvegelték őket, 

ahogy az uralkodókat szokás. Ők meg csak utaztak, jöttek mentek a világban. Nikuláj 
minden tengerpartra kiállt, de hiába hívta az aranyhalat, nem volt az sehol. Közben-
közben hazatértek és tovább sanyargatták a népet. Nagy szögesdrótkerítést építtettek, 
hogy szét ne széledjenek az emberek. Katonákat állítottak a kerítés mellé, s minden-
kit lelövettek, aki át akart szökni a határon. Ők ketten továbbra is szorgalmasan járták 
a világot, de sehogy se tudtak a szökevény hal nyomára bukkanni. 

Egyszer aztán, amint Nikuláj, kezében a pikkellyel épp a Perzsa öböl partján jár-
kált fel-alá, nagy hullámverés támadt. Az aranyhal miatt volt, mert időközben akko-
rára nőtt, mint egy cethal. 

– Mit parancsolsz? – ripakodott rá a zsiványok zsiványára, s forgószél támadt, 
amint megszólalt. 

Nikuláj alig tudott megkapaszkodni a parton. Így szólt a roppant halhoz: 
– Ide hallgass, te aranyhal. Engem, a Kárpátok géniuszát a világ leghíresebb tudós 

asszonya küldött hozzád. Azt parancsoljuk, hogy a nép rajongva szeressen, és isten-
ként imádjon minket. 
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Szikrát hánytak a hatalmas hal pikkelyei. Szájából kardnyi fogak villantak elő, 
mikor ezt mondta: 

– Figyelmeztettelek, szegény ember legkisebb fia, hogy lehetetlent nem kíván-
hatsz! Most meglakolsz! 

Azzal akkorát csapott hatalmas farkával, hogy óriási hullám sepert végig a parton. 
Mire a zsiványok zsiványa magához tért, az aranyhalat elnyelte az óceán. 

– Na, most mit csináljak, hogy menjek haza az asszonyhoz üres kézzel? 
Otthon nagy felfordulás várta. Az egész nép fellázadt ellene. 
Talpnyalói azt tanácsolták, hogy álljon ki a palota erkélyére és beszéljen a néphez. 

Ahogy az emberek meglátták Nikulájt, legyőzve addigi félelmüket, zúgni kezdtek, 
mint a tenger. Még záptojással is megdobálták a Kárpátok géniuszát. A zsiványok 
fejedelme a tömeg zúgásában hallani vélte az aranyhal utolsó szavait: 

– Most meglakolsz! Most meglakolsz! 
Látta Nikuláj, hogy ennek fele sem tréfa, s amikor aztán egy záptojás szétloccsant 

a kecsuláján, inába szállt a bátorsága. Futott mindjárt Lenucához. 
– Jaj, jaj, égszakadás, földindulás, a fejemen egy koppanás! 
Lenuca sem volt rest, mindjárt magára kapta az aranyláncait, fülébe aggatta gyé-

mántos fülbevalóit, felkötötte selyemmel bélelt bársonybocskorát és vállára kanyarí-
tott egy hatalmas szőrmebundáját. 

– Fussunk – kiáltotta elszántan. 
Futottak, ahogy csak a lábuk bírta. De alig értek el a palota sarkáig, erős karok 

ragadták meg, s emelték a magasba őket kecsulástól, bundástól, mindenestől. Hát, 
ahogy Nikuláj jobban odanéz, mit látnak szemei! Egy hatalmas kanördög hátán lova-
goltak, az egyik vállán ő, a másikon meg a felesége. 

– Megállj, te gazfickó! – ripakodott az ördögre. – Teszel le azonnal? Hova viszel 
minket? 

– Biz én csak oda, ahová az emberek kívántak titeket. 
Azzal tovább futott velük az ördög, s még ma is fut, ha azóta a pokolba nem ért. 
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