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1990 tavaszán készítette Sárosi Csaba azokat a karikatúrákat, me-
lyeket sorozatban fogunk közölni az elkövetkezőkben. A rajzok ma 
is döbbenetes erővel bírnak: nemcsak azt mutatják, hogyan érzé-
kelték a kortársak a Ceaușescu-féle nemzeti kommunizmust, ha-
nem a mindenkori, mindenfajta totalitarizmus leleplezései.

               (A szerk.)

Az a bestia se szó, se beszéd, a 
kukába vágott. Mondhatnám 
úgy is, hogy mérlegelés nélkül, 
de momentán kurvára nincs 
kedvem humorizálni. Egy 
használt szárnyas betét és két 
üres borospalack társaságában 
tértem magamhoz a bűzös fél-
homályban. Én, a pontosság, a 
lelkiismeretesség és a megbíz-
hatóság német gyártású, okle-
veles megtestesítője fél évvel 
ezelőtt álmomban sem gondol-
tam volna, hogy így végzem. 

– Hölgyem, ez a legjobb mér-
leg a raktárunkon – mutatott 
be azon az emlékezetes napon 
az eladó a minőségem iránt ér-
deklődő, hm… enyhén szólva is 
túlsúlyos nőszemélynek. – Rá-
adásul most akció van, féláron 
elviheti. 

Így kerültem én a szingliként 
gömbölyödő Valikához, aki azzal 
az eltökélt szándékkal vásárolt 
meg, hogy rajtam ellenőrizze 
másnap reggeltől kezdődő fogyó-
kúrája hatékonyságát. Otthon a 
fürdőszobaajtó melletti sarkába 
állított, takarásba. Ugyan mi 
szégyellnivaló van rajtam, rez-
dült meg a kijelzőm, de garantált 
önmérsékletem azon nyomban 
fölülkerekedett ingerültsége-
men. Nekünk, mechanikus mér-
legeknek, még van tartásunk, 
nem úgy, mint a hol ezt, hol azt 
jelző digitális társainknak, akik 
már egy kósza altesti szellettől is 
beindulnak. 

Nem ismervén a fogyókúrázó 
nők krónikus mérlegfüggősé-
gét, napi egyszeri megterhelés-
re számítottam csupán. Valika 
azonban női megérzéseit kö-
vetve többször is rám neheze-
dett naponta. Ráadásul fogyni 

sem fogyott. Ha nagy ritkán 
mégis leadott egy-két kilót, 
azt hamarosan visszahízta, de 
ahelyett, hogy magába nézett 
volna, fölém tornyosuló teste 
masszív magasából engem mé-
regetett dühösen. Sértegetni 
kezdett, nap mint nap trágár 
szavakkal illette tervezőmet. 
Én azonban higgadt marad-
tam, övön aluli gyalázkodásai 
ellenére továbbra is rezzenés-
telenül mutattam három szám-
jegyű súlyát. Később különféle 
trükkökhöz folyamodott. Ide-
oda rakosgatott, izgett-moz-
gott rajtam. Tehetett azonban 
bárhová, csavarodhatott a 
Kámaszútra legbizarabb pozi-
túrájába is, engem ugyan nem 
tudott összezavarni. Az igazán 
durva dolog azonban csak ezu-
tán következett. Valika, aki ad-
dig bugyiban és melltartóban 
méretkezett, egy szépnek egy-
általán nem mondható napon 
lehámozva magáról méretes 
fehérneműit, anyaszült mezte-
lenül landolt rajtam. Az apoka-
liptikus látványtól a szó szoros 
érelmében kiakadtam. Már a 
német márka sem a régi, hüm-
mögte a szervizes szaki, miköz-
ben helyreigazított. Megjavítá-
som után testi és lelki épségem 
megvédésének érdekében fo-
gadalmat tettem. Hadd legyen 
annak a hülye tyúknak vasár-
napja, ezután a valós súlyá-
nál kevesebbet fogok mutatni. 
Tervem bevált: Valika számára 
tényleg piros betűs ünneppé 
vált a méretkezés. Nem bírt 
betelni a naponta szabályosan 
csökkenő számjegyek látványá-
val. Becézgetett, simogatott, 
s ami a legfontosabb, egy idő 

után már ruhában méretkezett. 
Én azonban sikeres stratégiám 
ellenére egyre rosszabbul érez-
tem magam. Hogy tehetted ezt, 
vádoltam magamat. Lemondtál 
nemes hivatásodról, szent kö-
telességedről, léted nagybetűs 
értelméről. Ma reggel aztán 
már nem bírtam tovább. Lesz, 
ami lesz, szedtem össze minden 
bátorságomat, és amikor Valika 
– arcán az üdvözültek mennyei 
mosolyával – rám lépett, muta-
tóm némi ideges rezgés után a 
valós súlyát jelző számjegyen 
állapodott meg. Jóval nagyobb 
volt, mint amennyire emlékez-
tem. Valika nem akart hinni a 
szemének. 

– Lécci, lécci, lécci, mutasd 
az igazi súlyomat – könyörgött 
hisztérikusan.

– Ez az igazi súlyod, bazzeg! 
– szakadt föl belőlem a régóta 
visszafojtott indulat, s éreztem, 
amint az igazság kendőzetlen 
kimondásának öröme a legfi-
nomabb gépolajként árad szét 
bennem.

– Az lehetetlen – sikította Va-
lika. – Hiszen én lefogytam.

Újra és újra megméretkezett, 
ide-oda taszigált, sikoltozva 
rángatózott rajtam. A végén 
persze megint Éva-kosztümö-
sen. Aztán hirtelen elhallga-
tott, felöltözött, s szó nélkül a 
szeméttárolóba vágott. 

Mindezt elmeséltem kukabeli 
szomszédjaimnak is. A két üres 
borospalack csak hümmögött a 
hallottakon.

– Engem a világ legeslegjobb 
helyéről száműztek ide, még-
sem panaszkodom – dörmögte a 
használt szárnyas betét. – C’est 
la vie, mon ami.

kilenc fegyenc löncshúst pakolt,
három pedig kacsákat ölt,
a két vég közt feldolgozták.

pihenni egy tömlenc sem mert,
fi gyelt az őr, csípett és mart
az ostorvég, sírt a fegyenc,
véres volt az olcsó fajánsz.

*

kaszanyéllel keszeghalász
nem lehetsz már, Panasztelész.
jobb lesz, hogyha penészt találsz,

s beleszoksz a rabruhába,
közmunka ez, a fenébe,
tedd a nyelet a kamrába.

*

bocsáss meg, te cifra menyét,
ó, kisvadak egyike,
elővettem fent a fenét
picinyke kis lábikra.

tudom, olykor neheztelsz rám,
hosszú nyakú álróka,
de bosszúból, te tyúkólrém,
ne bántsd meg az élőket.

vers
Ferencz-Nagy Zoltán
Panasztelész és a fegyőr (és a menyét)

ezek a bojlerzajok
ha a szem kopp
jön a zörr
s elillan
a látomás

(kancsal- és kínrímes, átcsúszásos, valamint hiánysoros vers felező 
nyolcasokban és hetesekben a rabbá válásról és fegyőrlélekbajokról, 
mely íratott 2021 farsangjának egyik előestéjén)
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