
— Azt elhiszem! — mondta széles mosollyal a vendégünk, aztán felugrott,
kibújt a nyíláson, s a következő pillanatban jókora csomagot hozott a hóna
alatt. Volt abban fekete hurkától kezdve sonkáig, kolbászig minden. Még két
vekni kenyér is. A váratlan vacsorával csuda szilvesztert csaptunk, s amikor
jóllaktunk, megszólalt a jövevény:

— Hát, fattyúk, erre egy kis bor is lecsúszna. Sajnos, az nincs — törölgette
száját, aztán elköszönt. A maradék fekete hurkát otthagyta, és mikor kibújt
a nyíláson, visszaszólt:

— Egyetek fiúk, ne éhezzetek az új esztendőben! Azzal felhajtotta kabátja
gallérját és két kezét a hóna alá dugva, eltűnt a sötétségben... Na látja, ilyen
volt nekem az első szilveszterem a nagyvárosban . . .

A kibic
Nem most kapta Szűcs Laci a „Róka Lajkó" nevet, hanem legénykorában, ami-
kor először állt a kocsmában a kártyások háta mögött és kibiceit. Kezdetben
kacsintott a vele szemben levőnek, de mivel ez nem mindig sikerült, rájött,
hogy a kibiceléshez is érteni kell. Tanulékony volt, megtanulta néhány hét alatt.
Akkor már nem kacsintott a vele szemben levőnek, vagy ráncolta össze hom-
lokát, mozgatta fülét és simogatta bajuszát, hol jobbra, hol balra, e jelzések
helyett talált más módot. Kezét hátratéve körüljárta az asztalt, belekukkantott
mindenkinek a lapjába. Akinek háta mögött megállt, azt hüvelykujjával, öklé-
vel a tök alsónál egyszer ütötte hátba, a felsőnél kétszer, a királynál háromszor,
az ásznál pedig szép óvatosan megveregette a nyakát. A zöld alsónál halkan
köhintett egyet, a felsőnél kettőt, a királynál hármat, az ásznál megrántotta a
szék támláját. Persze, nagyon vigyázott, nehogy valaki észrevegy a turpisságot,
mert minden színnek megvolt a maga jele. Volt olyan jele is, hogy hangosan
kacagott, vagy jó hangosan szólt a kocsmárosnak:

— Hozza Sándor bátyám azt a bort, mikor kértem már . . .
A jeladások, persze, nem potyára történtek, nem bizony! Mert annak, aki-

nek jelt adott, a parti befejezése után le kellett adni a jutalmat, és ha történe-
tesen nem adott eleget, akkor ráfizetett őkelme, de rá ám! Azt mondhatná valaki,
hogy már ismerte a jelzést? Ismerte? ördögöt. Volt Róka Lajkónak sok jele,
amivel tudtára adta, milyen kártya van a másik kezében, mit játsszon ki, ami-
vel kihívhatja a másik ütőkártyáját.

Ha nem ment a kártya, akadtak kuglipartnerek, vagy ahogy ma mondják:
tekézők. Abban is mester volt. Hogyne lett volna, mikor, ha véletlen betoppant
a kocsmába és még csend volt, megivott egy kisfröccsöt, aztán kiballagott a teke-
pályához. Sokszor gyalogolt másfél óráig, hol reggel, hol este. Bele is jött úgy,
hogy egyetlen gurításra halomra dőltek a bábuk. Ilyenkor leolvasták a pénzt
az asztalra, vagy időnkint a söröspoharak vagy korsók sorakoztak egymás mel-
lett, mert Róka Lajkó értett ahhoz is, hogy időnkint nemcsak pénzben kell fo-
gadni, hanem húsz, harminc vagy negyven korsó sörben. Be kell tömni azoknak
is a száját, akik egyet-mást megtudtak, vagy rájöttek Róka Lajkó huncutságára.
És mivel lehet legjobban elhallgattatni a sört vagy a bort szerető embereket,
mintha megitatnak velük négy, öt vagy hat korsó sört. Elhallgatnak a szószá-
tyárkodó. fecsegő-locsogó emberek, legfeljebb könyökükkel oldalba lökik és vi-
gyorogva rákacsintanak:



— A fene egyen ki, nem hiába gyakorolod mindig... Ha nem hallja a bábuk
csörömpölésétől, lehajol, hogy oda tartsa fülét, aztán csak annyit mond elko-
morodva:

— Pofa b e . . . Eredj Sándor bátyámhoz, oszt kérj egy korsó sört, mondd,
hogy írja a számlámra . . .

Sándor bácsi meg azért teszi meg szívesen, mert Lajkó nem egyszer oda-
viszi a másik vagy harmadik kocsmából a tekézőket meg a kártyásokat, és
ilyenkor fogy az ital és mi tagadás, — harminc korsó helyett ötvenet is lehet
számolni, öt — hat liter bor helyett tizenkettőt... Ebből pedig haszon van.. .

Amikor sem a kártya, sem a kugli nem megy, hanem összedugják az embe-
rek a fejüket, és panaszkodnak az adó miatt, Róka Lajkó abban is részt vesz,
mert ki tudja, mit hoz a holnap, mire lesz még szüksége az embernek, amit
felhasználhat a maga javára. Szóval egész életében számítással élt, a kupecko-
dásnál is. Megvette sokszor a rászorult embertől a sovány, koszos malacot is,
mert ki tudja, — gondolta, nem lesz-e holnap szüksége az eladóra, hiszen négy-
évenkint választások is vannak és szokott korteskedni is. A piacon vagy a vásár-
ban kipuhatolt mindent a nagygazdáktól vagy a tisztviselőktől, akik kimentek
a piacra vagy a vásárra, hogy egy süldőt vegyenek, amiből karácsony felé hízó
lesz... Kihallgatta beszélgetésüket, mert sok olyat lehetett megtudni, amit
később a kocsmában poharazgatás közben értékesíteni lehetett... Ugyanúgy
lehetett eladni, venni a gondolatot, az elejtett szavakat a többet ígérőknek, mint
a sertést, birkát vagy gabonát. Igenám, de ehhez érteni kellett és amíg meg-
tanulja valaki, idő kell, idő, türelem, meg pénz. Ezeket a fogásokat tanulta meg
Róka Lajkó. Mindig tudta, kinek, milyen kérdést lehet vagy kell feltenni, hogy
értékesíthető választ kapjon. Mert ki a fészkes fenének kell olyan elejtett vagy
kapott szó, amit nem lehet valamire, még hozzá értékesebbre beváltani! Ismerte
Róka Lajkót mindenki a községben, sőt a környéken is, hiszen elért a keze
vagy az összegyűjtött, összekuporgatott gondolat messzire, az egész járás terü-
letére. Néha még a megyén is lehetett értékesíteni valaki javára, vagy valaki
ellen a piacon, vásárban vagy a kocsmában vagy kuglizás közben elejtett
szavakat.

45-ben is rögtön tudta, ki előtt mit és mennyit lehet, vagy szabad mondani.
Még egy betűből is kihámozhatnak valamit, amit nem kell tudni annak, akit
Róka Lajkó nem tart rá illetékesnek... Az illetékes, aki konyít valamit a poli-
tikához úgyis sejti, mit jelent sokszor egy betű, vagy egy fél mondat. Fel is
tornászta magát hamarosan... Eltűnt a községből... Hova lett? Ki a jófene
tudta még akkor, hiszen úgy hányódtak vetődtek, kavarogtak az emberek, mint
ősszel a falevél. Akkor hökkentek meg, amikor egy gyűlés alkalmával Róka
Lajkó állt a szószékre, magyarázta:

— Ugye, ismer engem a község apraja-nagyja, fiatalja, öregje, mindig be-
csületesen éltem; Kovács Péterrel együtt voltunk aratók, a cséplőgéphez is együtt
jártunk, — Kun Zsigával nem egyszer lótottam, futottam a községházára, még
a szolgabíróhoz is elmentünk, hogy juttasson valami munkát a község szegé-
nyeinek. Való igaz volt ez is, mert mintha távolbalátó lett volna, többször ment
küldöttségbe.

Ha rossz volt valamelyik nagygazdánál a kommenció, azért is felszólalt,
persze óvatosan, de olyankor, amikor többen hallották. Most a gyűlés színhe-
lyén ezt is felemlítette. Nem felejtették el, hogy három-négy korsó sört is meg-
ihattak Lajkó számlájára. Hiába próbálta valaki letagadni, ott volt a másik,
aki bizonyította volna igazát, és ezt nem akarta senki, mert Róka Lajkó élelmes,
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eszes és ravasz ember, a földosztásnál is segíthet, nehogy a legrosszabb föld
a legnagyobb családosnak jusson.

Egy alkalommal sörözés közben hangosan kacagva így válaszolt az egyik
kérdezőnek:

— Ja barátocskám, jaj annak, aki nem ismeri ki magát az életben. Az
mindig beleveri az orrát, vagy a fejét a falba... Azt pedig nem szeretném,
akármilyen kemény is a fejem, félek, hogy megreped . . .

Múltak, teltek az évek. Róka Lajkót autóval látták a községben:
— Ez a Lajkó mindig felismeri a helyzetet...
— Felám... — dünnyögték.
Többet nem mondtak, mert tartottak attól, hátha fülébe jut, és ha történe-

tesen segítségét kérik, fejükre olvassa:
— Ha bolond volnék... éppen neked, aki ezt, meg ezt mondtad rólam

Kerekes Gábor vagy Cs. Kiss Jánosnak . . . vagy hogyne ismerném . . . Szeren-
csétlen ember volt egész életén á t . . . Egyszer, másszor én vettem a szárnyaim
alá, de nem volt hálás, mert később gyalázkodott...

így lépett mindig feljebb egy-egy létrafokot lassan, de biztosan. Lassan
menj, tovább érsz... — mondogatta. Ha történetesen mondta neki valaki:

— Nem itt volna a helyed Lajkó ! . . . legyintett, és bandzsa szemeivel kö-
rülfürkészve az illetőt, jóízűen kacagott:

— Ráérek én lassan i s . . .
Gyűjtött mondatokat, gondolatokat, amelyekből anekdotákat rakott össze,

de még milyeneket ! . . . Megnevettette sokszor új ismerőseit, barátait, megta-
nulta, hogy az anekdotákkal, viccekkel közel lehet férkőzni még azokhoz is,
akikkel máskülönben nem boldogulna. Elmondta, persze kiszínezve, hogy szedte
ki az utolsó fillért a kicsit bepityókázott gazda zsebéből a kocsmában, aki előbb
dicsekedett, mennyire ismeri a kártya minden csínját-bínját. Még a feleségét is
majdnem elnyerte. Könyörgött: ha a grófék meg is tették, hogy elkártyázták
az asszonyt, én nem vagyok gróf, és hány éjszakát udvaroltam át Eszternek ! . . .
Lett erre kacagás, valaki közbeszólt:

— Mit szólt volna a feleséged Lajkó bátyám, ha egy másik asszonyt is
viszel? Kiszedte volna a szemed . . . Ezek a szamarak, milyen butaságokon ne-
vetnek — gondolta. De ezt is el kell indítani az életben, és akkor megy minden
a maga útján, mint a jól megolajozott gép. Aztán csak ellenőrizni kell, erre
meg nagyon vigyázott. Mondatai úgy illeszkedtek egymáshoz, mint téglasorra
az újabb téglasor . . .

Egy alkalommal mégis meglepődött. Feltornászta magát egy nyúltenyésztő
szövetkezet igazgatói székébe. De igaznak bizonyult a közmondás, hogy „addig
jár a korsó a kútra, míg eltörik." Róka Lajkó is így járt, mert a huncut ember-
nél is van még huncutabb. Ilyen volt a főkönyvelő, aki — a szólás-mondás sze-
rint, minden hájjal megkent ember volt, és hiába volt Róka Lajkó ravasz ember,
nem ismerte ki magát a számok labirintusában. Egy napon eltűnt a főkönyvelő,
átlépte a határt, tanulmány útra ment és nem jött vissza többé. Olyan össze-
kuszált ügyeket hagyott hátra, amelyekért Róka Lajkó még a mai napig is
börtönben ü l . . .


