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K Ó S A   M Á R T O N

Buddha rendel

Bernolák Bandiról akarok most mesélni, legkedvesebb edzõtársamról, aki tönk-
retette a laboratóriumok féltve õrzött nehézfém-szennyezettséget mérõ esz-
köztárát, a méregdrága digitális szerkezeteket, ilyen meg olyan analizátorokat,
multi-spektrométereket meg efféle dolgokat.

Ólmos kolbászt evett szerencsétlen, de nem öt vagy tíz dekát, hanem na-
ponta legalább két, de inkább három vagy négy, de az is lehet, hogy öt kilót –
lévén, hogy Bandi leginkább egy lesoványodott barnamedvére hasonlított a
maga két és fél, három mázsájával, száznyolcvanöt centiméteres magasságával.
A súlyáról pontos adatokat nem volt hajlandó a nagyközönség rendelkezésére
bocsátani. Ezért aztán rendre becslésekre kellett hagyatkoznunk valós súlyát
illetõen, ami a szakértõk szerint két mázsa, plusz–mínusz, de inkább plusz fél
mázsát jelentett.

Bernolák Bandi – az ólmos kolbász végzett vele. Ekképpen fordulhatott elõ,
hogy – legalábbis az õ esetében – nem volt igaz a régi mondás: Több nap, mint
kolbász. Szegény Bandinak több volt a kolbász, mint nap.

A végén, a temetésen, mikor az öreg pap nagy nehezen végiglépdelt a temp-
lomon az urnatemetõbe, kezében Bandi urnájával, többen, akik a legközelebb
álltak az egyházfihoz, megesküdtek volna arra, tisztán hallották, amint a pap
magában ezt mormolja:

– Édes Istenem, milyen átok nehéz ez az urna, tán’ ólomból van?
Ez a rettenetes nagydarab ember egy kisebb sumobirkózóra emlékeztetett,

és aki elõször találkozott vele, ösztönösen is hátrébb lépett két-három lépést.
Bandi igazi gargantuai szabványméret volt. Két tenyere egy-egy péklapát, nya-
káról talán a guillotine is visszapattan. Iszonyatos és elborzasztó kinézete dacá-
ra Bernolák Bandi, avagy ahogy mi, súlyemelõ-palánták neveztük: Bernó, a
világ legbékésebb és legártatlanabb lénye volt. Soha még csak kezet sem emelt
senkire, s talán még egy legyet sem tudott volna agyonütni.

Amilyen brutális, szekrényhátú ukránbûnözõ-kinézete volt, olyannyira meg-
zavarta a vele kapcsolatba kerülõ embert a perc, mikor Bandi megszólalt. Ek-
kora darab figurának az ember ösztönösen döngõ, pincemély basszust tulajdo-
nít, ami nem is a fülben üt elõször, hanem gyomor-tájt, ám ehhez képest Bernó
Bandinknak magas, vékony, a falzett és a fejhang között átmenetet képzõ, sajá-
tos gyerekszerûn sipító, fátyolos hangja volt.

Ennél már csak féktelen röhögése volt megrázóbb élmény. Egy, a térdét
hatalmas mancsával egyvégtében csapkodó nagydarab grizzlymedvét kell el-
képzelnünk, akit olyan borzasztóan ráz a nevetés, de úgy, hogy attól tartani,
perceken belül szétreped és felrobban az egész lény. Mindezen közben külön-
bözõ alakúra tátott szájjal, magas sipító fejhangján hangosan gurgulázik – ez
egy döbbenetes, hosszú artikulálatlan „hihihihihi”-szerû hangsort jelent – vagy
inkább heheg, hiheg, röhög, nyüszít, mindezt egy olyan méretû tüdõbõl,
amellyel legalább három mélytengeri búvárt lehetne percekig levegõvel ellát-
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ni. Egy gargantuai méretû óriáscsecsemõ. Akinek mindene gargantuai volt, a
teste, a röhögése, és az egész élete is.

Bernolák Bandinak nem voltak ellenségei vagy rosszakarói. Nem azért, mert
épeszû ember nem tesz keresztbe egy grizzlinek, vagy, mert a felemelt ököl,
még ha a legagresszívebbé is, lehanyatlott, mikor Bandi felbukkant valahol.
Ebben a sziklaomlás méretû emberben nem volt agresszió vagy düh, sõt még a
nyomát is nehéz volt ezeknek fellelni. Bandi igazi fegyvere tudniillik nem az
erõszak volt. Õ egy sokkal kegyetlenebb fegyverrel rendelkezett. Õserejénél
csak szaga volt rettenetesebb. Bernó ugyanis nem szerette a vizet, legalábbis
magán. Ha az ember orrát, akár csak nyomokban is, avas vaj, romlott fehérje,
többhetes emberi izzadtság könnyezésre ingerlõ, szúrós szagú, ecetes, ammó-
niás elegye csapta meg, tudtuk, Bandi a közelben van. Saját bukéja volt, olyan
erejû, hogy csúcsidõben zsúfolásig tömött buszokat játszva ürített ki vele.

Egyike volt õ korunk kevés polihisztorainak. Igazi reneszánsz alkat. Minden
érdekelte. Mindenhez értett. Ki tudja, hány diplomát halmozott fel szép csönd-
ben, zajtalan életében. Persze az is meglehet, hogy egy sem volt neki, és csak
tréfálkozott velünk. Matematika, fizika, kémia, jog, bölcsészettudomány, nyel-
vészet, botanika, mechanika, gépelemek, hõtan, gépészet, kvantumfizika – „va-
lamennyit olvastam róla”, így nyilatkozott kurtán a mindenféle tudományok-
ról, ha rákérdeztünk, honnan tudja mindazt, amirõl éppen értekezik.

Derekasan küzdött a kínaival, mert egy ideig gyûröttre silabizált kínai nyel-
vû újságokat lobogtatott, szorgalmasan rótta írásjegyeiket, s közben, hogy azért
addig se unatkozzon, valakivel Dickensrõl, Thackerey-rõl vitázott élénk han-
gon, míg valaki egész mással meg jogi vagy botanikai témájú beszélgetéseket
folytatott.

– Te, Marci, te angol bölcsész vagy, te jól tudsz angolul, igaz? – sipított oda
nekem Bernó Bandi egy nyári délutánon az öltözõben. Megilletõdtem a hirte-
len jött dicséreten, ám mielõtt még bármit is szólhattam volna, Bernó máris
folytatta: – Mi is az angolul, hogy aranysávos durbincs? Mert például az 1928–
as Dickens kiadásban egyszerûen csak durbincsnak fordítják a szövegben sze-
replõ szót, pedig az nem mindegy. Mert van a sima durbincs, a Gasterosteus
aculeatus. De most akkor aranysávos durbincs, tehát Box vulgaris; nagy szemû
durbincs, vagyis Box boops; vágódurbincs, tehát Acerina cernua vagy vörös
durbincs – kiáltott fel magas, sípoló fejhangján, mint valami negyedtonnás
Farinelli kasztrált. Vagy ugyanezt, de sakkozás közben. Alapvetõen persze egy
mûszaki rajzon dolgozott vagy valami mechanikai problémán, de ha már ott
volt…

Bernolák Bandi alkalmanként megéhezett, megszomjazott. Elérkezett az
uzsonnaidõ. Három zacskó literes tej, egy vekni kenyér került elõ aktatáskájá-
ból. Az elsõ két zacskóval a szomjúság végez, a harmadik az ízlelõbimbóké.
Mindez alig másfél perc alatt ment végbe. A vekni kenyérbõl húsz–harminc
dekás kis katonák szakadoznak ki, csússzon csak a tejjel. A zacskókból Bandi
egyébként úgy szívta ki a tejet, mint pók a légybõl az életnedveket.

A biztonság kedvéért mindhárom, immár vákuumosra szívott csontszáraz
zacskó is teletelik csapvízzel, amelyek szintén eltûnnek Bandi torkában. Ez egy
ideig megtette, de otthon már várta a vacsora. Vacsora után már csak az olva-
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sáshoz vagy a tv-hez eszegetett valamit. Nassolgatott kicsit. Egy zacskó kilós
kiszerelésû pilóta- vagy háztartási keksz, legfeljebb kettõ.

A nassolnivalókat ötkilós kiszerelésben vételezte Bernolák Bandi, mert úgy
egyszerûbb volt, s fõként olcsóbb. Meg úgy nem kell felkelni, és kimenni érte
valahová minden kiló után.

Ahogy egyszer, mint valamiféle jóllakott napközis, az öltözõben üldögélt
egymagában mosolyogva, és termetét a nyári délután sajátos fényei világították
meg, hirtelen eszembe jutott, hogy most pontosan úgy ül, és úgy fest ott, mint
a távol keleti buddhista szentek és tanítók szoktak a képeken.

„Buddha rendel” – gondoltam magamban. Elmeséltem víziómat Bandinak
is.

A grizzli a maga sipító falzettjén nagyot röhögött, és hatalmas mancsával az
asztalt csapkodta, közben pedig rázta a röhögés, nyihogott, aztán meg a sze-
mét törülgette.

Masszív, öreg lélek volt, sokadik reinkarnációját taposhatta köztünk, de a
benne élõ éhes siheder nem engedte a matérián túllépni.

Bernolák Buddha talán életében nem járt orvosnál. Nem volt beteg sose,
semmi baja nem volt. A szemölcsök viszont kínozták, de rövid úton elintézte
õket. Valaki beugratásból azt mondta neki, hogy szemölcsöt legjobban sósav-
val vagy kénsavval lehet kiirtani. Beszerzett tehát egy kis kénsavat, majd saját
kezûleg megoldotta a problémát. Bandi a fogszuvasodást, lyukas fogat kétkom-
ponensû epoxigyantával gyógyította, só- vagy kénsavval kitisztította a lyukas
fogat, aztán összekeverte a gyantát, és betömte a kérdéses fogat. Az epoxigyan-
ta még mindig tart, Bandi sajnos nem.

Nem rendel többé Buddha az izzadságszagú öltözõben.

A szupermáj

– Lexikém, tudod te, hogy mekkora kincs birtokában vagy? – tette fel a kér-
dést egyszer Dottore Bakács akkortájt, mikor hírét vettük, hogy Szolnoki Alex
hamarosan befejezi ún. profi pályafutását. A jó Dottore arra a hatalmas füzetre
gondolt, amelybe Alex vezetett be girbe-gurba betûivel mindent, az edzéster-
vektõl a bevett legális és illegális dózisokon át egészen az aznapi széklete szí-
néig és állagáig.

Szolnoki Alex, amikor visszavonult a profi sporttól, Bakács Dottore kérésé-
re, könyörgésére leadta a sportorvos–tudomány okulására a kezdetek óta saját
maga által vezetett komplex edzés- és koksz-naptárt, benne a tudományág szá-
mára felbecsülhetetlen értékû jegyzetekkel. Telve olyan farmakológiai és or-
vostudományi kincsekkel, amelyek az orvostudomány, illetve az egész emberi-
ség számára létfontosságú adatokká változhatnak értõ kezekben.

B. Dottore bevitte magával a koksz-naptárt a klinikára, ahol egy álló hóna-
pig vizsgálta egy egész orvos-csoport. Eredeti meglátásaikat illetõen elmond-
ható, nem tévedtek. A napló tartalma az emberi szervezet álló- és tûrõképessé-
gérõl alkotott tudományos ismeretek gyökeres revideálására kényszerítette az
orvostudományt.
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Szegény dokik, nem hittek a szemüknek, és elõször azt gyanították, hogy
Bakács doki akar velük holmi rettenetes tréfát ûzni, és valami közel-keleti dik-
tátor vegyi fegyverkezésre vonatkozó adatait kapták meg tõle, de nem. Bakács
dokit ugyanis nem olyan fából faragták, mint aki efféle sületlenségekkel, bor-
nírt dolgokkal tréfálkozna kollégái és az orvostudomány rovására. Egyáltalán,
Bakács dokit nem nagyon látták még azalatt a húsz–huszonöt év alatt saját
magától poénkodni, amióta lejárt a vasak birodalmába.

A jó Doki azonban nem tréfált, úgyhogy a többi kutatóorvos azonnal látni
akarta Alexet, a veterán súlyemelõt, a nagy túlélõt, a maga teljes fizikai valójá-
ban. Szentül hitték, hogy ez az utóbbi vágyuk nem teljesülhet, mert a fickó már
nem él, de legalábbis az utolsókat rúgja valamelyik onkológián, vagy valahol
egy intenzív osztályon súlyos cirrózisával és egyéb szövõdményekkel birkózva.

– Ide figyeljen, kedves Alex – kezdte az egyik doki a klinikán, mert végül
aztán kiderült, hogy Bakács doki alanya él és egészséges, így aztán be tudták
csalogatni –, ez itt az Ön naplója?

– Persze, hogy az enyém, miért, mi a baj vele, mi? Miért, nem tetszik? Mit
szarakodnak itt velem, ha nem tetszik? – fortyant föl Szolnoki Alex. Az elmúlt
húsz év alatt egy kicsit cincálós lett a vérmérséklete, ezt magunk között szólva
el kell ismernünk. Mi tagadás, idegrendszere egy kicsit talán megsínylette az
évek hosszú sora alatt elfogyasztott különbözõ nagy dózisú tesztoszteron kúrá-
kat. Többen is komoly fogadásokat tettek arra nézvést, hogyan nézhet ki Alex
receptorállománya az elektronmikroszkóp alatt, ám ezen vizsgálatok elvégzé-
sére még egy ideig – legalább Alex elhalálozásáig – várniuk kell. Szóval, vissza-
téve a vegetatív állapotára: nagyon hamar felment benne a pumpa, üvöltött,
mint a sakál, tört-zúzott, de mintegy öt-tíz percen belül lenyugodott. Alex pá-
lyafutása során többkilónyi amfetamint evett meg, s ez kicsit összekuszálta gye-
rekkorában, idejekorán némiképp szétzilálódott idegrendszerét.

– Nem, minden rendben van, kedves Alex, nincs semmi baj, nyugodjon
meg, kérem! – nyugtatgatta az egyik doki. – A kollégáim és jómagam is mind-
össze annyit szeretnénk Öntõl kérdezni, és megtudni, de azt nagyon, hogy a
naplójában szereplõ gyógyszereket és adagokat valóban elfogyasztotta-e?

Mindahányan, akik jelen voltak, mind feszült figyelemmel és nehezen tür-
tõztetett kíváncsisággal várták a választ.

– Igen, miért? – válaszolt Sz. Alex teljesen nyugodtan, mintha azt kérdezték
volna tõle, hogy – tegyük fel – mosott-e aznap fogat. Nem értette, hogy mit
nem lehet ezen nem érteni, mi ez a nagy cirkusz. Bevette, mert be kellett ven-
nie és kész. Nem azért, mintha valaki kényszerítette volna vagy valami ilyesmi.
Nem, nem azért. Hanem mert akarta, kívánta, teljes testével, lelkével. Minden
porcikája a kokszért rítt. Alex nem értette, hogy ezen mit nem lehet nem érte-
ni. Ezek a kurva értelmiségiek minden apró kis hülyeségen mindig annyit sza-
rakodnak.

 – Igen, bevettem és kész. Miért?
Az orvosok ebben a pillanatban, a válasz hallatára körülbelül olyan arcot

vághattak, mintha az ENSZ elnöke éppen most közölte volna a Föld lakóival,
hogy megbizonyosodott: nem vagyunk egyedül az Univerzumban, s hogy leg-
közelebbi intergalaktikus, intelligens szomszédaink olyas lények, akik legin-
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kább egy patkány, skorpió, aligátor és svábbogár jegyeit ötvözik, s minõ bol-
dogság, holnap már személyesen is bemutatkozhatunk egymásnak.

– Elképesztõ! Hihetetlen, abszolúte hihetetlen! – kiáltozták a doktorok kó-
rusban egymásnak, elfehéredtek, égnek emelt karokkal szétfutottak az intézet-
ben, s a falak még másodpercekig visszhangozták az extatikus kiáltásokat: Be-
vette!, Bevette!, És él, Elképesztõ! Csoda! Hihetetlen!

Diktafonba sustorogtak latinul mindenfélét, például ezt, hogy
politoxokománia, meg ilyeneket. Az egyik, amelyik a legelõször ocsúdott a
sokkból, hirtelen elõkapott egy Magyarország térképet, és rábökött egy pontra
valahol a Bükkben.

– Idefigyeljen, jóember! Itt van Derecske. Kis falu a Bükkben, kábé kétszá-
zan lakhatják, én itt születtem, de nem ez a lényeg. Amiket maga a naplója
tanúsága szerint bevett, anabolikus szteroid, stimuláns, antibiotikum, fájda-
lomcsillapító, és a jó ég tudja még mi, nos azzal gyakorlatilag ki lehetett volna
nyírni ezt az egész falut, kutyákkal, macskákkal egyetemben, kollektíve az egész
falut. Mást mondok. Ha mindezt állatkísérletekkel kellett volna megoldanunk,
az intézmény több éves kutatási keretébõl sem tudtuk volna megvenni a kísér-
leti állatokat, és a fél ország tenyésztõit ki kellett volna fosztanunk a kísérleti
állataiból. Az állatvédõk pedig meglincselnének, mert az a sok kis szegény állat
mind egy szálig nyomorultul elpusztulna attól a mennyiségtõl.

Sorjáztak a kérdések:
– Egyébként most hogy érzi magát? Általános közérzete? Fejfájás, fájdalom a

máj, gyomor, az epe vagy a vese tájékán? Semmi? Széklet, vizelet, emésztés
rendben? Erekció? Rendben. Pszichés státusz, jó? Nem is tudom, kollégák, nem
kellene egy komplett májfunkciót meg egy teljes vérképet csináltatni?

El is végeztek vagy tucat vér- meg egyéb vizsgálatot, de a megjelölt különbö-
zõ kokszokon és egyéb stimulánsokon kívül semmi különöset nem találtak.
Teljesen átlagos. Alexbõl több publikáció, diplomamunka látott napvilágot a
hazai, sõt mi több, a nemzetközi sportorvosi szakirodalomban is, doktori és
Ph.d. fokozatok születtek, a többi közt komplex és farmakológiailag, valamint
addiktológiailag is megdöbbentõ politoxikomániájából, ésatöbbi, ésatöbbi.

Egy szerzõdésnek köszönhetõen Alex a halála után is tovább szolgálja majd
az orvostudományt és így közvetve az emberiséget is: noha az ismert okok
miatt a szervátültetéseknél Alex teste és más szervei sajnos hasznosíthatatla-
nok, ugyanakkor sokat próbált mája felbecsülhetetlen értékû az emberi szer-
vezet mérgezésekkel, mérgekkel szembeni tûrõképességével kapcsolatos ku-
tatásokban.

Hosszas és kemény üzleti tárgyalásokat követõen egy orvosi cég vette meg
Alex máját (készpénzzel és elõre fizettek, és az áfát is állták). Ez annyit tesz,
hogy az exitust követõ másodperctõl Alex mája immár nemcsak hivatalosan,
hanem fizikai valójában is eme bizonyos cég kizárólagos tulajdonát képezi.

– Ez aztán a karrier, a bugiját! – rikkantja el magát Alex, valahányszor öreg-
fiú- és veterán-találkozókon arról faggatják, hogyan alakult az élete.


