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Tizenharmadik verseskötetem, a Mint a gyerekkor decemberi pre-
mierjei — Budapesttől Pécsig, Sárospatakig és Paksig — után, de
még inkább a közelgő karácsonyra, s bokros anyai-nagymamai-há-
ziasszonyi teendőimre való tekintettel, L-lel úgy állapodtunk meg,
hogy 2014 első negyedévénél tovább már semmiképpen nem ha-
lasztgathatom a második műtétet. Bal szemem kapacitása erre az
időszakra már csak szűk 15 százalékos volt, de még így is csillag-
évekkel jobb, mint az előző oldali beültetést megelőzően mért, déd-
apám előrehaladott szem-homályát is lekörözően kevéske öt ezre-
lék, azaz mínusz húsz dioptria. Ő csak tizenhatig jutott, mielőtt
Grósz professzor szikéje alá került!

Az operáció előtti protokoll ezúttal is haladt a maga útján: teljes
labor- és alapos kardiológiai vizsgálat, s ezúttal egy történetesen
éppen Nagyváradról, a Grósz-dinasztia városából leszármazott szív-
specialista jóvoltából, életemben először, ketyegőmről még szív-ult-
rahang is készült. Ezzel önmagában nem is lett volna semmi baj,
szép, szabályos, szűkületek nélküli képet mutatott a masina. Csak
vérnyomásom szökkent megint az egekbe a félelemtől, s az ilyen-
kor nálam megszokott szapora szívműködés sem maradhatott el.

Így megint jöttek a többé-kevésbé sikeres lazító gyakorlatok, a ze-
nehallgatás, az enyhén megemelt adag vérnyomáscsökkentő… És
persze egyre vacogósabb, mégis bizakodó esti imáim. A várakozás
izgalmát olykor egy-egy örömteli esemény is enyhítette. Például
Lipovszky Gyuri kartali tárlatának megnyitója, az ottani szépséges
Ladócsy Galéria és Műterem falai között. Ezen a fotókiállítás-meg-
nyitón ott volt édesanyjával a korábban már emlegetett Búth Emi,
aki valóban a „szívével lát” — ahogyan Saint-Exupéry mondja. Fé-
lelmeimet, közelgő szemműtétemet neki természetesen nem emlí-
tettem meg.

A beavatkozás előtt még sor került egy valóban huszonegyedik
századi technológiájú lencsetervezésre, valami elektronikus „varázs-
ceruza” és speciális számítógépes program segítségével. A ne kem, la-
ikusnak semmit nem mondó ábrákon túl óvatos kérdezősködésemre
annyit elárult a vizsgálatot végző hölgy, hogy a szürkehályogon kívül
egyéb elváltozás nem látható a bal szememen. Először, az eredeti
terv szerint február elején került volna sor a második beültetésre, ha
úgy tetszik, lencse-vetésre, de egy kellemetlen influenza miatt már-
cius 8-ra halasztódott a korábbi, egyértelműen örömteli tapaszta-
lataim ellenére mégiscsak szorongást keltő esemény. Ez a nap —
március 8. — egyébként számomra minden, csak nem a Nemzet-
közi Nőnap. Családomban — lovagias nagyapám és keresztapám
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jóvoltából — az év minden napja a „Frauendienst-Gottesdienst”,
tehát az Isten-rendelte, természetes és magától értetődő nőtisztelet
szellemében zajlott. Így kirakat-napra, egyszer volt Budán kutyavá -
sár-napra nem volt szükség. Egyébként is, március nyolcadik napja
számomra 1968 tavasza óta csak egyet jelent: nagyapa halálának
napját, Ómi (apai pót-nagymamám) halála után pontosan három-
negyed évvel. Amely ennek ellenére számomra mégsem gyásznap,
hanem annak napja, amikortól — gyermekmódra fogalmazva —
nagyapa már nem itt, a földi létben vigyáz rám, mint életem első
tizenhét évében rendületlenül tette, hanem „az égből”, egyfajta sze-
mélyes őrangyalomként szemléli, kíséri életemet. Ez nem azt jelenti,
hogy isteni hatalommal felruházott „háziszent”-ként, „bálvány-
ként”, hanem pontosan úgy, ahogyan egész életében tette, velem és
másokkal, egy ritka emberségű ember tiszta és hiteles eszközeivel.
Kabalám soha nem volt (még gyerekkorom óta szeretett, kapott,
gyűjtögetett katicáim sem azok!), mégis, ha bármiféle fizikai meg-
mérettetés, orvosi vizsgálat, kontroll stb. vár rám, kisalakú Károlyi
Bibliámon, sok-sok utazásra is magammal vitt társamon kívül 2013
novembere óta jobb kezem gyűrűsujján viselem nagyapa 23-as va-
dászzászlóalj-gyűrűjét. Ezt a Rá emlékeztető, szerénységében, ko-
pottságában is szép ékszert, s egyben történelmi ereklyét Zsuzsa
nagynéném és Zsuzska unokatestvérem ugyanis ekkor adta nekem.
Viseltem tehát akkor is — természetesen az előző vasárnapon ismét
úrvacsoravétellel megerősítve —, amikor március 8-án, egy verő-
fényes szombati napon, kora reggel befutottunk egy ugyancsak
budai, de a korábbinál sokkal nagyobb szemészeti központba. Élet-
korom alapján most már nem az ugrifüles fiatalok közé, hanem a
középmezőnybe tartoztam, bár az utánam következő, legalább
nyolcvanéves Tamás bácsihoz, vagy különösen egy törékeny és
sziklaszilárd nyugalmú, nyolcvan és kilencven közti hölgyhöz ké-
pest még mindig fruskának számítottam. Ezen az új helyszínen más
forgatókönyv szerint működtek a dolgok: a zöld papírruha itt nem
saját utcai hacukánkra került, hanem tetőtől-talpig ír koboldnak
kellett beöltöznünk, felsőrészbe és (óriási méretű!) papírnadrágba.
A helyi belgyógyász is sokkal aggodalmaskodóbb volt, mint három
és fél évvel korábbi kollégája, égbe szökkenő vérnyomásomat leg -
alább egy órán keresztül csitítgatta, mire szalon- (pardon: műtő!)
képesnek nyilvánított. A műtőben A. nagyon kedvesen fogadott, a
korábbi fotelos megoldás helyett szabályos műtőasztallal, s a már
ismert gép óriási(nak tűnő) változatával. Arcomat ott hatalmas,
szintén zöld izoláló kendővel is beborították, tehát a környezet, a
„szcenírozás” sokkal nagyszabásúbb, s így persze sokkal drámaibb
is volt. Lehet, hogy azért is éreztem így, mert L. ezúttal nem tudott
eljönni, hogy a háttérben „pesztráljon”, ezért aztán nyúlszívűsé-
gem csúcsra járt. A. a műtét elején csak ennyit jegyzett meg: „No, ha
nem is annyira, mint a másik, de mostanra ez a hályogod is szépen
megérett.”
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Amit a műtét közben láttam-tapasztaltam, azt az alábbi versben
örökítettem meg:

Hálaének, a szemek vasárnapján

„Szemeim mindenkor az Úrra tekintenek, 
mert ő húzza ki a tőrből lábamat”

(Zsolt 25,15)

Kezdetben volt
a gyógyító kéz,
s a gép, a zümmögő,
közömbös óriás:
egy lencsehomály-porszívó.
Ezüstös-rózsás örvény forgott, észveszejtve.
Aztán egy cakkos szélű kráter.
Végül a tok mélyében fészkét
rettegő új lencse kereste.

De mire rám borult az este,
a félelemnek vége lett:
még kötés-kupola alól, de
habzsolhattam,világ, színeid.

„Oculi mei…”, ismét többes számban.
Mindkettővel Arra tekintek,
Akitől mindnyájunknak látás
és soha vissza nem vont
menekvés adatik.
(2014. március 23-án, oculi vasárnapján)

Ez a vers történetesen éppen két héttel a műtét után, azon a va-
sárnapon, Papp Judit lelkésznőnk prédikációját követően született,
amelyet a katolikusok, az evangélikusok, s a mi németajkú gyüle-
kezetünk is „oculi”, azaz a „szemek” vasárnapjának nevez. Nem
tartozom a templomban teátrálisan szipogók közé, de akkor és éppen
ezt az igehirdetést semmiképpen nem tudtam könnyek nélkül meg-
állni. Már csak azért sem, mert az istentiszteletet megelőző két hét,
pontosabban a műtét utáni első hét egyáltalán nem volt könnyű.
Annak ellenére, hogy már rutinos műlencse-befogadónak számí-
tottam. Arra, amit a műtétet követő bő egy-másfél órában átéltem,
még ma, hónapokkal később sem gondolok szívesen. Amikor a zöld
papírból fabrikált ír manóöltözékből átvedlettem farmernadrágba
és pulóverbe, az első műtétkor történtekre emlékezve szép óvato-
san és egészséges kíváncsisággal kikukucskáltam a műanyag dom-
bocskát formázó kötés lyukain. És, legnagyobb meglepetésemre,
majd a következő percben már félelmemre, ezúttal bizony nem har-

849

10_PetröcziÉva_Szürkeháj_Layout 1  2014.10.15.  13:48  Page 849



sogó színek, nem határozott körvonalak fogadtak, hanem egy tej-
fehéren gomolygó, áthatolhatatlan ködtenger. A műtét utáni első
kontrollt végző fiatal orvosnő szemgolyóm finom megtapintása
után azonnal beadott nekem egy vízhajtó gyógyszert, s csak annyit
mondott: „Kicsit duzzadt!” Valószínűleg nem rosszindulatból, talán
még csak nem is közönyből maradt adós a részletesebb magyará-
zatba, csak délelőtt tizenegyre már belefáradhatott a frissen műtöt-
tek áradatába. És ahhoz túl fiatalnak tűnt, hogy fel tudja mérni: ami
számára nem több, mint egy mindennapi gyakoriságú utóhatás di-
agnosztizálása, az számomra, aki elszenvedtem, kész rémálomnak
tűnt. S természetesen mindenkinek, aki hasonlót tapasztalt. Sze-
rencsére az egyik idős pacienst kísérő, tapasztalt orvosnő-család-
tag nagyon kedvesen megnyugtatott, hogy ez a fránya ködtenger
egy-két órán belül feloszlik majd, s látásom szépen helyreáll. Így
különösebb pánik nélkül kibírtam a körülbelül húsz-huszonöt per-
ces hazafelé vezető utat, s akkor aztán azonnal felhívtam telefonon
már korábban emlegetett gyerekkori barátnőmet, a szemorvos Titit,
azaz Esztert. Ő aztán végleg eloszlatta aggodalmaimat: látszatra
valóban ijesztő, de a végkifejletet tekintve ártalmatlan szaruhártya
ödémám támadt, amely a műtött szem nem is ritkán előforduló vá-
lasza a homályos lencsét szétmorzsoló, majd erős vákuummal és
vízsugárral a tokból valósággal kiporszívózó és kimosó eljárásnak,
ama korábban már emlegetett „phacoemulsificatiós” módszernek.

Titi jóslata igaznak, helytállónak bizonyult: a délután derekára,
mire Jutka barátnőm friss paradicsommal, medvehagymával és
más tavaszi vitaminokkal befutott, már elég jól láttam, ha nem is
olyan kristálytisztán, mint bal szemem műtét utáni napjaiban. Ez
történt tehát március 8-án, szombaton. Vasárnap már csak apró kel-
lemetlenséget éreztem, fájdalmat egyáltalán nem, hála a már jól is-
mert szemcseppeknek, amelyeket András mesterien és pontosan
adagolt. A hétfői nap, az első Maros utcai kontrollvizsgálaté, meg-
oldhatatlan lett volna nyugalmazott (bár teljesen kamaszforma)
operaénekes és ráadásul grafikus-festőművész barátunk, Márk Laci
segítsége nélkül, mert aznap a családból senki nem ért rá engem
„babysittelni” és kísérgetni. Különösen férjem nem, aki az egész
második félévben Révkomáromban, a Selye János Egyetemen taní-
tott hétfőnként. Laci — anyám egykori tanítványa Pécsett, az Ágos-
ton téri iskolában — aztán bedobott apait-anyait, mesélt, felolvasott,
sőt, énekelt nekem. Méghozzá egyik kedvencemet, Don Otta vio ári-
á  ját Mozart Don Giovannijából. Ebédünk nem jelentett semmi gon-
dot, a normál hűtőtérben és a mélyhűtőben szépen ott sorakozott
mindaz a bedobozolt étel, amelyekkel előre felkészültem a „nem
emelünk-nem hajolgatunk”-időszakra.

A kellemes ebédet követően taxival „elhajtattunk” a Maros ut-
cába, a tömegközlekedés ekkor még korai és kockázatos lett volna.
A rövid, de nagyon alapos vizsgálat és visustábla-próba után L.
fülig érő szájjal jelentette ki: „Két nappal a műtét után nagyon szé-
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pen gyógyulsz! Hat hét múlva találkozunk!” Egy azonban tény és
való: valószínűleg a szaruhártya ödéma-közjátéknak köszönhetően
legalább egy hétig nem esett jól sem az olvasás, sem akár a legrö-
videbb idejű TV-nézés. Az első alkalommal nagy valószínűséggel
az is gyorsította a gyógyulás folyamatát, hogy a vasárnapi műtét
után pár nappal, szerdán — ahogyan korábban említettem is — már
nagy vígan megtartottam egyetemi óráimat. Most viszont, újonc
nyugdíjasként és újra szabadúszó íróként számtalan cikket, kriti-
kát, sőt, két hosszabb tudományos konferencia-előadást is jó előre
megírtam, s így akár tíz napig is nyűglődhettem, lábadozhattam,
szemezgethettem a babérjaimon. Egy bizonyos: március 19-ére már
olyan szépen helyreállt a látásom, a közérzetem és a kedvem, hogy
minden további nélkül át tudtam villamosozni az Ökumenikus Ta-
nács székházába, a Protestáns Újságíró Szövetség tizedik születés-
napja alkalmából rendezett ünnepi közgyűlésre és vezetőségvá-
lasztásra. Igazi fájdalom- és vigaszdíj, ráadásul teljes meglepetés
volt, amikor a rendezvény hivatalos részét egy szép kis költői est
zárta, amelyen Lázár Csaba, a Katolikus Rádió munkatársa (nem
egyedüli reformátusként!) és előadóművész mondta el kedves és
önzetlen evangélikus költő-publicista barátunk, a prófétai külsejű
Fenyvesi Félix Lajos és az én istenes verseimből komponált műso-
rát. Március tizenkilencedik napja így sok szempontból a teljes
életbe visszatérés pillanata is volt számomra. Nem kizárólag a kel-
lemes délutáni-kora esti összejövetel miatt, hanem azért is, mert
egyben ez volt az Első Hajmosás Napja. Igaz, még nem a megszo-
kott, nem az egyszerű „háztáji” körülmények között, mert attól na-
gyon féltem, hogy operált szememet idő előtt víz érheti. Hanem egy
szomszédos, nagyon családias, ugyanakkor profi színvonalú kis
fodrászatban-kozmetikában, ahol Béla, a kedves, megértő és szám-
talan serleggel elismert, nemzetközi hírű hajszobrász gondoskodott
a jó frizura mellett arról is, hogy gyáva képemet és rettegő szeme-
met egy csöppnyi víz se érje.

Történetesen éppen ezekben az egyre vidámabb és bizakodóbb
március végi napokban olvastam újra két réges-régi, a témába, s
mostanra már számomra is húsba (szembe!) vágó kedvencemet.
Mikszáth Kálmán kicsit nyersebb, de a humort sem nélkülöző és
Kosztolányi Dezső nagy lélektani érzékenységgel és költői erővel
megkomponált szürkehályog-novelláit.

Az első, Mikszáthé, A hályog-kovács egy ösztönös zseni, egy le-
gendás hírű népi gyógyító drámája, akit valósággal megbénít, ami-
kor egy bravúros műtétjét követően — talán egy kicsit szakmai fél-
tékenységből, de valószínűleg inkább a betegek féltéséből fakadóan
— egy, az amatőr operációt végignéző híres szemorvos, Lippay pro-
fesszor alaposan és részletesen elmagyarázza neki a szem finom, s
nagyon könnyen romba dönthető anatómiáját. Az addig aggályok
nélkül, biztos kézzel gyógyító hályogkovács, éppen akkor, amikor
életében először szakszerű „térképet” kap a Látás Birodalmához,
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összetörik az új információk súlya alatt, valósággal megbénul, s
többé már senkit nem tud visszavezetni egyszerű bicskája és isten -
adta tehetsége segítségével az oda vezető útra. Strázsa János ettől a
perctől kezdve már nem hályogkovács, csak egy a kérges tenyerű,
vaskos ujjú kovácsmesterek közül. És mégis. Ezt az elbeszélést ol-
vasva az embernek az az érzése, hogy a legtökéletesebb tudású és
képzettségű szemorvosok életében is adódhatnak „hályogkovácso-
lás”-szerű pillanatok, amikor az emberi szem, ez a végtelen böl-
csességgel megalkotott, kapkodást, kontárkodást, habozást, nyug-
talan mozdulatokat nem tűrő „szerkezet”, ez a nem nagy kiterjedésű
műtéti küzdőtér egészen váratlan válaszokat ad a mégoly szak-
szerű beavatkozásokra is!

A másik örökérvényű magyar cataracta-opusz pedig Kosztolányi
Dezső Hályogműtét című, egyszerre költői és újságírói vonásokat
mutató elbeszélése. Ami egy mai, esetemben 63 éves paciens sze-
mében rendkívül furcsa ebben az írásban, az az emberi életkorok
megítélése, besorolása. Kosztolányi novellájában ugyanis követke-
zetesen „aggastyán”-nak nevezi a mindössze hatvanhat esztendőt
számláló férfibeteget: „Egyelőre csak egy aggastyán ül itt a betegek
kék csíkos köpenyében. Hatvanhat esztendős. Világtalan. Mindkét
szemére.” Ez a tömörségében is sokat mondó írás nyitánya. A be-
teljesedés pedig — ugyanennek az „aggastyánosdinak” a jegyében:
„A műtét olyan mutatványosan gyönyörű volt, oly bűvészi, hogy
meghatottságomban tapsolni szeretnék. Kim-mim nekem ez az ag-
gastyán, akivel először és utoljára találkozom ebben az életben?
Miért ujjongok? Miért e határtalan bizakodás ezen a tavaszi regge-
len, hogy a földgolyón ismét eggyel több a látók száma?”

Ha már a szemészi hivatás e szépséges felmagasztalásába bele-
néztünk, a sok-sok műtétre kerülő, ismeretlen aggastyánra-matrónára
és társaikra gondolva eszünkbe juthat: bizakodás és elbizonytala-
nodás, ujjongó öröm és zsigeri rettegés (épp úgy, mint Kosztolányi
hősében, a műtét előtti, álmatlan éjszakán) váltakozik voltaképpen
minden beteg ember lelkében. Még azokéban is, akik gyógyítóikat
közelebbről ismerik. Ha mégsem, ha idegenek szikéje-lézere elé
sodor bennünket életünk során a sors, akkor sem szabad átadnunk
magunkat a reménytelenségnek, hiszen a Legfőbb Orvos — gondol -
junk csak Batthyány-Strattmann László már idézett szavaira — soha
nem az, bármennyire tiszteljük is munkáját, aki a fehér köpenyt vi-
seli. Hanem csak és egyedül Ő, Aki bennünket megteremtett.
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