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KáKáKáKároly és a mennykőroly és a mennykőroly és a mennykőroly és a mennykő    
 

Július első hetében megesőzött az idő. Károly a szomszéd legénykékkel meg a 
kocsmáros lányával egyik délután elindult fel a külső legelőkön túlra, az erdőkbe 
gombászni. Rókagombát már az előző hetekben is lehetett szedni, hát belegyúrt a 
zsebébe két-három műanyag tasakot, egyikbe pár vágás szalonnát és paradicsomot 
tett, azzal elindultak. A kopottabbik nyári cipőjében ment, zsebkését megtapogatta 
farzsebében, ahogy a legényekre várt a kapu előtt. Ők szénázni mentek délelőtt, 
ebédre jöttek haza, a három legényke rövidnadrágosan, derekukra kötött pulóverrel 
riasztotta vissza a sárga kutyát, mert mindenképpen el akart jönni velük.  

— Megesznek a szúnyogok, te! — szólt rájuk, mihelyt elindultak.  
— Ilyenkor? Hát még nincs este! — nézett rá a kisebbik, a göndör hajú.  
— De lesz! — kacagott a nagyobbik.  
A kocsmáros a kertre felkönyökölve várt, a lány szűk, fakókék tréningnadrág-

ban, piros blúzban állt a kapu előtt.  
— Visztek-e elég tarisznyát? — szólt oda a hasas férfi, ahogy közelebb értek.  
— Csak annyit, hogy ha teleszedjük, bírjuk is el hazáig — válaszolt felnőttes 

komolysággal a nagyobbik legény.  
— Ha a medvével találkoztok, mondjátok meg, tiszteltetem — fújta a füstöt 

maga elé a kocsmáros.  
— Ilyen postás nem szeretnék lenni — intett a szemével Károly, aztán seré-

nyen elindultak.  
A főútról letérve átvágtak a gyümölcsösön, onnan már nem látszott a falu. 

Alig-alig szóltak egymáshoz, Károly az erdő fölötti felhőket nézegette.  
Amikor beleálltak az erdei útba, a fák között már jó hűvös volt. Az egész 

völgyben mintha megszorult volna a meleg, az erdőben azonban hűvös szél járt. 
Jó darabig mentek még, egy út melletti forrásnál a tenyerükből ittak, s leültek egy 
farönkre pihenni.  

— No, most már helyben vagyunk — piszkálta a gumicsizmája talpáról a sa-
rat Gyuszi, a középső fiú, aki a városban járt iskolába.  

— Igen. De innen is továbbállunk — kuncogott magában Károly. 
A kanyar után letértek az útról, be az erdőbe. A fakó avar között csörtettek, a 

lány diadalmasan mutatta fel az első gombát.  
— Csak így, szaporán — bólogatott Károly, és elszéledtek, neki az oldalnak.  
A fiúk egymás mellett haladtak, jó darabig csak keserű meg kékhátú került útjukba.  
— Belül is megnézhetnénk — törte meg a csendet a kisebbik, amikor a gyérí-

tett erdőrészhez értek.  
Az út mellett pár szem szamócát láttak, átugrottak az árkon, hátha több is kerülne. 

Károly markába gyűjtötte a szemeket, és amikor már annyi gyűlt, egyszerre ette meg.  
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Az erdei úton belül sűrű volt az erdő, a nap se sütött be. Egymástól jó távol 
haladtak, így mindegyikük talált gombát. A legelő széléig mentek el, ott Károly 
leült a fűre, s rágyújtott. A fiatalok melléje telepedtek.  

— Magának jó sok van már — hasonlítgatta a kisebbik fiú, ki mennyit szedett.  
— Azért jöttünk, nem? — nézett fel Károly.  
— Jártak már erre mások is — nézett rájuk a lány. — Látszik a járás. 
— Ne búsulj, mert innen nem kell üres kézzel hazamenni — fontoskodott a 

göndör hajú. — Estére ebből már vacsora is lehet — emelgette a tasakját.  
— Igen, ha szárazon megússzuk — nézegette a felhőket Károly. 
— Kelet felől készül az idő, akkor mindig nagy eső szokott lenni — toldotta meg Gyuszi.  
— Akkor amíg hazaérünk, agyonázunk — húzta el a száját a nagyobbik.  
— Aki megáztat, az megszáraszt — nézett a szemébe Károly.  
— Az biztos. Nagyapám is mindig ezt mondja — tette hozzá a lány.  
— Faljunk ejsze — bontogatta a tasakot Károly, és a többi is előszedte az éte-

lét. Szótlanul ettek. Egyszerre csak hatalmasat csattant a tető felett.  
— Nono! Még nem kellene — nézett szét a göndör hajú.  
— Hát éppen tőled kérdik meg — tromfolta le Gyuszi.  
— Ha már eddig eljöttünk, ne fussunk egyből haza — igazította a hangulatot 

Károly. — Este még messze van! 
Nagy rész fenyvest jártak be, és ha nem is sok, de mindegyiküknek került a szaty-

rába gomba. Amikor visszatértek az erdő széléhez, már beborult a falu fölött.  
— Még egy pászmában járjuk meg az első részt — indult a nagyobbik legény.  
— Sokat már nem érdemes ülni — a lány szelíd ellenkezésére senki nem vála-

szolt, elindultak befele, a patakocska felé.  
Később felerősödött a szél, zúgatta már a fákat a völgyben.  
— Akár indulhatnánk is, hogy sötét előtt haza is érjünk — indítványozta a 

lány, és bár senki nem ellenkezett, mégis bennebb ereszkedtek az erdőben. 
Mire visszatértek az árokhoz, egy-egy halk koppanás jelezte a leveleken az első 

cseppeket. Sötétszürke felhőket hozott a szél föléjük, a napot egészen elfüggönyözték.  
— Rövidíthetnénk is — mondta a nagyobbik legény.  
— Árkon-bokron? — húzta el a száját a lány.  
— Hát… valahogy úgy… 
— Induljunk, fiatalok! — adta ki a parancsot Károly, és elindultak befelé, a völgy felé.  
Hamar átvágtak a kis erdőrészen, a legelő szélében egymás mellett haladtak.  
— A faluban, bent nem is lesz eső — figyelte a felhőket a kisebbik fiú.  
— No, csak addig kellene gyorsan járni — toldotta meg Károly.  
— De már nem ússzuk meg — ellenkezett a lány.  
Sietve lépkedtek, a kisebbik fiú alig tudott velük lépést tartani.  
Az erdő felől mintha gyér függönyt húztak volna el lassan a falu elé, sűrűn kezdett esni. 

Apró szemű, hideg eső volt, mire a völgybe beértek, vállukon, karjukon elázott a ruha. A 
lány hosszú hajszálai a halántékára tapadtak, arcán szétfolytak az esőcseppek. Károly jobban 
fejébe húzta a kopott kalapot, és bevezette a csapatot az égerfák közé, az árok mellé.  



92 Múzsa és lant 
 

— No, ezt elkaptuk — törölgette a nyakába folyó vizet a nagyobbik legény.  
— Annyi baj legyen — mosolygott a lány. — Túléljük ezt is.  
Károly semmit se szólt, arra gondolt, ő a hibás, hogy az eső itt kapta, pedig ha 

elindulnak hamarabb, már a faluban lennének.  
— Már úgy hull, hogy nem érdemes tovább menni — jelentette ki felnőttes 

komolysággal a legkisebb fiú.  
— Ha itt állunk, akkor is a nyakunkba folyik nemsokára — válaszolt vissza 

fitymálólag a legnagyobbik testvér.  
— Az igaz — bólintott rá Károly, és cigarettára gyújtott.  
— Most még pöfékelhet, aztán ha elázik a zsebében, akkor annyi neki — ka-

cagott fel a göndör hajú legényke.  
— Én amondó vagyok, várjunk egy darabig, aztán ha nem csendesedik, jobb, 

ha elindulunk, mert itt is megázunk — váltott témát Károly.  
— Ez a gomba is szétázik, amire hazaérünk — vizsgálódott a lány.  
— Gomba, gomba — csak neked ne legyen bajod — nézett rá a legnagyobbik.  
— Milyen bajom lehetne? 
— Nem kell az ördögöt a falra festeni — vágta el a szót Gyuszi.  
Dörgött és villámlott az erdő felett még mindig.  
— No, csak tombolja ki magát — szippantott Károly, két markával védve az 

esőtől a megvizesedett cigarettát.  
Csúnya vihar kerekedett, szakadt az eső, a villámlások fénye újra meg újra átszabta 

az eget. Mintha a mennybolt hasadozott volna, akkorákat roppant a fejük felett.  
— Bent a faluban el sem hiszik, hogy ilyen mocsok idő lett idekint — forgatta 

a fejét a kisebbik.  
— Akinek szeme van, az lát odabent is — kuncogott Károly. 
— Mind elázunk — mondta a nagyobbik.  
— Ne félj, vízálló a bőröd neked is — feszültek neki a lány szavai, de mintha 

érezné, hogy túllépett a határon, kényszeredetten felkacagott.  
Meghúzódva álltak, mint a vétkesek. Aztán amikor a falevelekről már csepe-

gett mindenhol a víz, egy görbe fa mellé álltak. Az idő telését csak a ritkuló dör-
gésekkel lehetett mérni.  

Ahogy csendesedett, Károly kihúzta magát.  
— Na, most lóduljunk neki. 
Ekkor hatalmasat csattant, és a közelben, az erdő szélén egy nagy gyertyánfa 

fél oldala lerogyott. Nézték, és nem mozdultak.  
— A héderfáját! — igazgatta a kalapját Károly. — Menjünk innen! 
Szedték is a lábukat szaporán. Libasorban haladtak, mert a nagy fűben egy 

vonalban menni nem sokáig tudtak, ösvény az árok mentén befele nem volt. 
Térden alul csavaró víz lett a nadrágjuk. A lány hátraszólt Károly háta mögül: 

— Jó nektek, mert rövidnadrágban jöttetek! 
— Te is jöhettél volna! — duzzogott a göndör hajú.  
— Nekem már két kilóval nehezebb a két lábam — mondta a lány minden panasz nélkül.  
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Újabb villámlás után hatalmasat csattant, mintha a közelben lenne minden vil-
lámlás és dörgés is.  

— Ügybe se vedd az apraját! — nézett hátra Károly a legényekre.  
— Ma a gombás tasakot kilövik a kezünkből! — tréfálkozott a legnagyobb.  
— No az nem kéne, mert akkor mehetnénk vissza megint gombászni — csa-

varta a szót Károly.  
Szaporán léptek, bár a vizes földön folyton megcsúsztak. Át kellett vágni a 

kaszálókon, másként a dombra kellett volna felkerülni, hogy az úton haladjanak. 
A csorgó esőben ugyan már mindegy lett volna, de a gyérülő villámlások és 
dörgések még mindig siettették őket.  

Átmásztak az árkon, mert azon az oldalon csúnya martot kellett volna meg-
mászni, vagy pedig kikerülni. A másik oldalon felkapaszkodtak mégis a dombra, 
mert könnyebb volt az oldalon kifele menni, mint az árok mentén, folyton csúsz-
kálni a sárban, megakadni a bokrokban, szederindákban.  

A három fiú lemaradt, mert közülük az elsőnek, a legkisebbnek beleakadt a 
csizmája valami kiálló gyökérdarabba.  

— A hájderménkőbe! — kiáltott fel.  
— Mi van, mi a baj? — állt meg Károly.  
— Semmi. Csak elhasította a csizmámat.  
— Annyi baj, csak neked ne essen bajod — dörmögte félhangosan Károly.  
Várt, amíg a fiúk utolérték.  
— A hájderménkővel pedig ne foglalkozz — nyomott egy barackot a legényke fejére.  
— Miért, mi van vele? 
— Jobb azt békén hagyni. Nem kell az ördögöt megidézni, mert megjelenik.  
— De hát.. már szinte nem is esik! — csodálkozott Gyuszi.  
— Tényleg! 
— Né, szivárvány — mutatta a lánynak a nagyobbik legény. — Ott, az erdő teteje felé.  
Károly rágyújtott.  
— No, magának szerencséje volt!  
— Mért? — fordult oda Károly. 
— Hát, hogy nem ázott el a bagója.  
— Nekem az, hát hogyne.  
Károly bő füstöt fújt ki.  
— Tudod, mikor volt nekem szerencsém? Amikor a gyertyánfába belecsapott a vil-

lám. Akkor akartam indulni. Mintha megéreztem volna, mint az ördög a tömjénszagot. 
Egy olyan kicsi mellbelökést. No azért nem kell emlegetni a ménkövet.  

— Hát mi semmit nem vettünk észre… — álmélkodott a lány.  
— Volt nekem már dolgom vele, régebb is. Ismerjük mi egymást, csak nem közelről.  
— Tényleg? Maga csak viccel — hitetlenkedett a göndör hajú.  
— Én? Én már nem.  
Károly elnézett maga elé.  
— Induljunk, fiatalok. Hanem a hűlés elévesz holnap.  
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Megfordult és elindult a szekérúton a falu felé.  
A göndör hajú mellette aprított.  
— Tényleg no… ez igaz? Vagy csak valami rablómese? 
— Színtiszta igazság.  
Egy darabig csend volt, aztán a kisebbik faggatózni kezdett.  
— Mi az igazság? Mért nem szabad tudni? 
— Még akkora voltam, hogy… egészen kicsi. Ősztől kezdtem a tanító elé járni. 

Nyáron ott szénáztunk, az erdő szélénél, ahol a mennykő lecsapott. Volt ott egy 
nagy cserefa, a töve még látszik. Nagyapám elvitt magával, két lóval voltunk s a sze-
kérrel. A lovakat beállította a cserefa alá, hogy ne verje az eső. Úgy ömlött, hogy… 
alig lehetett látni az erdőig. Aztán egyszer egy nagy csattanás… A cserefa széthasadt, 
a darabjait messze eldobta a villám ereje. A lovaknak semmi bajuk nem lett, de 
nagyapám ott maradt a fa tövében, ahol ült. Szólingattam, hogy elállt már az eső, in-
dulhatnánk. De nem volt kinek beszélni. A teste megfeketedett, az arca is.  

A lány és a két nagyobbik legény is Károly sarkában lépkedett, hogy egy szót 
se szalasszanak el a történetből.  

— Akkor éreztem a szelét. Azóta még közelről nem találkoztam vele. Szeren-
csére… — kacagott fel rekedten.  

Az utca végén szinte száraz volt az út. Szótlanul lépkedtek, Károly komor arccal meredt 
maga elé, mellette a gombás szatyrot unottan lógatta kezében a kisebbik legény, mögötte 
testvérei közrefogták a lányt, akinek arcán még nedvesen tapadtak meg a hajszálak.  

Így mentek végig a falun, egyetlen szó nélkül, egészen a lány otthonáig. Apja a 
padon várta őket, a ház előtt.  

— Ej, egy piacra való gombát hoztok! — állt fel, amint közelébe értek.  
— Még jó, hogy a piacot is nem kellett hazahozni — toldotta meg Károly.  
A lány elköszönt, és tétován állt a kapuban, amíg a többiek elhaladtak.  
— Na mivel traktált ez a Károly? — indult be az udvarra az apja.  
— Igaz, hogy a nagyapját megütötte a mennykő? 
— Bizony. Elmondta? 
— Hogy úgy maradt, a fa alatt, üldögélve.  
— Még jó, hogy ő keveset kapott a szeléből. Megúszta. Úgy is mondtuk neki, 

mikor gyermekek voltunk, hogy ménköves Károly.  
A távolban, az erdők fölött villámlott, és gyenge morajlás hallatszott.  
— Menjünk be, úgy látszik, készül az idő… 
— Az már elment — legyintett a lány —, a sűrűje odakint volt. 
— Tán még ott voltatok akkor? — kérdezte számonkérőn az apja.  
— Ott ragadtunk a nagy esőben, a villámok között. De én… mától kezdve 

nem félek tőlük. 
— Főleg, ha Károllyal vagy — buggyant ki a keserű kacagás az apából. — 

Többet ér, mint egy villámhárító. 
 


