
N a p ló  helyett I.

Egy évad a pokol tornácán

Ha most, utólag, a szerencsés végkifejlet tudatában visszatekintek, ven
dégnek átutazo turistának látom magamat ott. Pedig akkor nem így 
tűnt.

Tavaly ősszel megbetegedtem, az influenza, ahogy már évek óta szo
kott, ráment a szememre, vírusos gyulladást okozott. Szaruhártyaherpeszt, 
olyasmit, amiről a szemészek a fejüket a papír fölé hajtva, miközben kór
lapot nyitnak a betegnek, elmagyarázzák:

-  Asszonyom, ez egy nagyon hosszadalmas, de végül is gyógyuló be
tegség. Nem veszélytelen, mert, ha a látómezőre is kiterjed, részleges lá
tásromláshoz, esetleg még annál is többhöz vezethet. De önnek szerencsé
je van, a herpeszhólyagocskák a szem külső, alsó területén vannak. Na
gyon vigyázni kell, nehogy elterjedjenek. . .

Na, persze, csak azok az orvosok mondják ezt, akik látják a baj mi
benlétét. De hát vegyük az optimális esetet. Orvostól orvoshoz vándorol
va, előbb-utóbb megérkezik az ember egy olyan rendelőbe, ahol van rés
lámpa, ahol az orvos már találkozott hasonló esettel és nem a betegtől 
kérdi, hogy volt-e már máskor is ilyen baja és akkor mit szoktak csinál
ni? Mert szerencsére ritka baj, de azért van belőle. Hiszen mikor végül 
a pokol tornácára értem, ültünk ott sorban vagy tízen -  négyéves kis
lánytól a nyolcvanéves öreg néniig - ,  akik ebben a betegségben szen
vedtünk. Ültünk sorban sok más beteggel együtt naponta az alagsori kis 
rendelő várófolyosóján.

Különös kis folyosó volt ez. Nem fért el több, mint nyolc-nyolc szék 
szorosan egymás mellett a két szemközti falnál. Ha becsukták az ajtót, 
amely a régi pavilonokra és az ápolt kertre nézett, olyan gyorsan elfo
gyott idebent a levegő, hogy még hidegekben is újra ki kellett nyitni. Ez 
a folyosó tehát mindig nyitott ajtóval várta az érkezőket. És a fogadtatás 
ugyanilyen szívélyes volt.

-  Magácskát még nem láttam itt -  mondta évődve a kék szemű, hu
szonnyolc éves asszisztensnő, mikor riadtan, betegen, rosszkedvűen először 
foglaltam helyet a váróban. Noteszt hozott, felírt rólam mindent, amit tud
nia kellett. Attól fogva már a nevemen szólított.

De mindenkihez ugyanilyen volt. Akár a főorvosa. Mondom, családias 
hangulat uralkodott, ami tekintve a csaknem bizonyosra vehető tényt, hogy 
aki egyszer itt megjelenik, az törzsvendég lesz, az egyedül elviselhető állapot 
volt az összes lehetséges között. Itt azonnal befogadtak. Hogy a gyógyu
lás biztos reményében, vagy a gyógyíthatatlanság esetleges tudatában, arra
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ilyenkor nem gondol az űzött vándor, aki már addig nem egy kórházfo
lyosó kövén álldogált, nem egy szűkös, vagy tágas váróterem székeit kop
tatta.

Történt ugyanis, hogy a múlt őszön a baj kiújulásakor könnyelműen nem 
vettem komolyan az esetet. M ár annyiszor volt, és egy-két-három hét 
szemcseppentés, antibiotikum-szedés, pihenés után elmúlt, hogy most ide
jében orvoshoz sem fordultam. Mire észbe kaptam, hogy le kell fékezni a 
tempót, utána kell nézni a dolognak, késő volt. Eddig a szervezet maga 
állította meg a vírust némi gyógyszeres segédlettel: most túlfeszítettem a 
húrt, eljátszottam a velünk született természetes ellenálló, gyógyulóképes- 
ség adta esélyt.

Idekényszerültem hát a tudomány „csarnokába” , a pokol tornácára, 
hogy kipróbáljam, mit tud nyújtani.

Hazudnék, ha azt állítanám, hogy semmit. Ezek a napi egy-két-három 
órák, amiket itt töltöttem, jórészt várakozással, felértek egy világ körüli 
utazással. A  probléma, amivel a tudós professzort felkerestem, s ami ak
kor -  a szójáték minden frivolságán túl is - ,  valóban óriásira nőtt a 
szememben, egyre kisebbedett, egyre jelentéktelenebbnek tűnt. Mert hát 
mi volt az én szaruhártyaherpeszem annak az ázsiai aggastyánnak a tra- 
chomás vakságához képest, akit egyik nap ötödmagával hozott a kórház 
valamelyik osztályáról a mentő?

A  kincstári pizsama és csíkos köpeny úgy lógott le két oldalt csontos 
vállárói, mint egy távol-keleti népi öltözék (kimono? judogi?). K ét kezét 
előretartva ment a vakok évezredes pózában, mezítlábán klasszikus saru
jával, csoszogva, lassan, hogy kinyíljanak előtte az ajtók, félrehúzódjanak, 
akiknek szemük van a látásra. Odabent a feketére festett falú, apró, de 
mindennel berendezett rendelőben, amelynek barátságos személyzetéből és 
különös fényeiből ő semmit se látott, sokáig csattogott a réslámpára sze
relhető fényképezőgép lila vakufénye, és mindannyiunk atyja, a negyven
ötven körüli főorvos úgy kísérte ki jó háromnegyed óra múltán a neve
zetes vendéget, mint, aki nagyon sokat köszönhet ennek a látogatásnak.

-  Gyógyíthatatlan -  mondta a készségesen mosolygó, a magyar nyelvet 
nagy öntudattal, de alig-alig beszélő tolmácsnak. -  Jöjjön a következő -  
és beterelt maga előtt egy negyvenes, sovány, hosszú fekete copfos asz- 
szonyt.

-  E lvileg pihenni jönnek Magyarországra — mondta az egyik nővérke, 
amikor egy lopott kis cigarettaszünetre kiállt a váró ajtajába. -  Aztán 
közben kerül nekik szemüveg, műfogsor, műláb. . . Végül töltenek néhány 
hetet valamelyik szanatóriumban. . . Ez ilyen kormányközi megegyezés.

-  Szem üveg.. .  -  gondoltam. -  Hátha ilyen messzire kell utazni azért 
a szemüvegért, bizonyára utóbb hordani sem meri, nehogy eltörjék. Mikor 
kap még egyszer - ,  ki tudja, milyen érdemeire, hőstetteire való tekintet
tel -  lehetőséget egy ilyen utazásra?

A  vak öreg velem szemben ült, a széksor végén. Szótlanul fészkelődött 
a bőrpárnás széken. Körülötte csak megszokott, otthoni hangok, mi ma
gyar várakozók hallgattunk. Épp a két asszony csicseregte el a még sorra 
nem került férfiaknak, hogy mi történt odabent. Talán ez az otthoni be
széd, meg, hogy mellőle ment be a rendelőbe valaki, bátorította fel az 
öreget, hogy megpróbáljon valamicskét változtatni kényelmetlen helyzetén. 
E gy nagy sóhajtás után felhúzta két lábfejét maga elé a székre, ott ült sza
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bályos lótuszülésben, szemmel láthatólag megkönnyebbülve, mondhatni, 
„kinyújtóztatva”  tagjait. Nem sokáig ült így, mert az egyik, két székkel 
odébb ülő magyar figyelmetlenül megmozdult ültében, meglökte az öreg 
térdét, aki abban a pillanatban, mint akit rajtakaptak, leeresztette újra 
lábait. Nyilván figyelmeztették őt elindultakor az itteni szokásokra, meg
adón lógatta hát a szék alá csontos, megfáradt járóművét.

-  Ô, hát azért nekik sem fenékig tejfel -  döbbentem rá. Mert addig 
magam is elfogadtam az általános vélekedést, hogy mekkora szerencséjük 
van, hogy abból az elmaradott országból, ahol még szemüveg sincs, ellá
togathattak a mi fejlett hazánkba.

Teltek-múltak a napok, a hetek, megismerkedhettem egy fél lábú afgán 
vezérőrnaggyal -  nem volt több huszonöt esztendősnél - ,  szép, sudár af
rikai nőkkel, szénfekete néger férfiakkal, arabokkal és a főorvosunk ked
véért Törökországból ideutazó fitestvérekkel, akik anyjuk második hályog
műtétjét jöttek megbeszélni.

Sőt, megismerkedtem a vidékről és Pest legváltozatosabb kerületeiből 
bejáró herpesz- és egyéb gyógyíthatatlan, vagy -  mondjuk úgy - ,  nehezen 
gyógyuló szembetegségekben szenvedőkkel. Egy tízéves tanyasi kisfiúval 
is, aki a fél szemére vak volt és már az is marad, mert túl későn került 
megfelelő orvosi kezekbe. Szóval, ismereteim és kapcsolataim minden el
képzelhető mértéken felül bővültek és gyarapodtak.

Látogatásaim egyetlen szépséghibája az volt, hogy noha harmadik hó
napja táppénzen, főfoglalkozásként a szemészeten ültem, mint, aki alapos 
továbbképzésben kíván részesülni a világ összes szembaja tekintetében, 
az én szaruhártyaherpeszem nem javult.

M ár kétszer jóddal letisztogatták, leragasztott szemmel, félvakon jár
tam a világot -  elvesztettem kezdeti szégyenérzetemet, úgy közlekedtem sze
memen a nagy „bucival” , mintha azokban lenne hiba, akik nem viselnek 
ilyet - ,  de a javulás nem akart bekövetkezni. Sőt. Egy szép napon, tőle 
szokatlan kedvetlenséggel, szinte már dühvei közölte kezelőorvosom, hogy 
a nyugatról beszerzett kenőcs, aminek segítőhatásába vetettük eddig min
den reményünket, és, amit olyan becsben tartottunk, mintha valóban ara
nyat rejtene a kis tubus -  fogyóban van. Nem tud többet a járó betegek
nek adni belőle. Ami nálam van, az volt az utolsó kiadható darab. Nincs 
más hátra, feküdjek be a kórházba.

Ez elgondolkodtatott. Egyet biztosan tudtam: a családomtól csaknem két 
óra járóföldre eső kórházba semmiképpen sem akarok befeküdni. Nemcsak 
azért, mert nem akarom a bajt újjal tetézni: eddig, ha nehézkesen is, de 
el tudtam látni őket, majd a saját ágyamba dőltem és aludtam, amennyit 
csak tudtam, mert, ahogy egyik herpeszes kollégám mondta: -  Ebben a 
betegségben az alvás a legszebb; -  minden szembeteg fokozottan aluszé- 
kony. D e azért sem, mert úgy láttam, hogy a korábban befektetettek sem 
javultak, sőt, nyilván a hospitalizáció hatására a kórház kedvszegő kör
nyezetében egyre betegebbnek és nyomorultabbnak érezték magukat.

Döntöttem hát. Í rtam egy Amerikából hamarosan hazaérkező barátunk
nak, pontosan vázoltam neki bajomat és küldtem két —, a főorvosunk ál
tal írt -  receptet arról a bizonyos „arannyal felérő”  szemkenőcsről. M ajd 
azon a napon, amelyen kinyomtam az utolsó cseppecskét is a gyógyírból, 
kiírattam magam a táppénzről. Van néhány hét szabadságom, hamarosan 
megérkezik barátunk a kenőcsökkel, leszek a magam betege.
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A  főorvos nem győzte a fejét csóválni és lelkemre kötötte, hogy legalább 
hetente kétszer jöjjek be a rendelésre. Minden rendelkezésére álló szem- 
cseppel alaposan ellátott és megígértette velem, hogy a szememet tovább
ra is lekötve tartom. Mindent megígértem, és mindent meg is tartottam, 
egészen addig a júliusi napig, amíg hazaérkezve, amerikai barátunkat ott 
nem találtam a kertünkben.

Rejtélyes, jót ígérő arccal két szemcseppes flakont állított elém.
-  Ezekkel csöppents kétóránként, éjszaka háromóránként, de keresztényi 

lelkiismeretességgel. Az orvosom azt mondta, az a szemkenőcs semmit sem 
ér -  ezt akkor már én is tapasztaltam - ,  az ilyen krónikus esetekhez ez 
kell. -  És megemelte az egyik kis műanyag flakont. -  Kétóránként, de 
becsületesen.

-  És lekötni? Nem kell a szemem lekötni?
Mit mondjak még? Amikor egy hét múlva bementem a főorvoshoz, 

nem akart hinni a szemének. Elébe tettem a szemcsepp angol nyelvű le
írását. Elolvasta -  inkább csak átfutotta — és közben egyfolytában ká
romkodott. Nem, ő ilyesmit nem tesz. Felindult felkiáltásokat hallatott. 
Aztán szembepördült velem a forgószékén és azt mondta:

-  . .  .,de az én apám csak egy egyszerű körzeti orvos volt. Mégis a vi
lág összes gyógyszergyára küldte neki a prospektusait, meg a musztereit. 
Hát ki a fene kapja most azokat? Én rosszabb orvos vagyok nála?

Egy mélyen megalázott ember minden indulata ott volt az ábrázatán és 
a hangja legalább akkora fájdalomról tanúskodott, mint a mienk szo
kott, amikor neki panaszkodtunk.

Hogy rosszabb orvos volna? Ő , aki panasz nélkül, barátságosan, sze
mélyes ismerősként kezel napi negyven-ötven beteget, aki szombat-vasár
nap délelőtt is beugrik az osztályára, hogy tudja, mi történt ott? Aki azért 
szidta le egy glaukomás kislány fiatal szüleit, mert elmulasztották őt éjjel 
kiugrasztani az ágyából, amikor a gyerekre - ,  valahol Hatvan és Gyön
gyös között egy kis faluban - ,  váratlanul rátört a roham. Aki pénzt nem fo
gad el, sőt, legtöbb betegétől kapni sem kaphatna, mert nekik sincsen?

-  A  legnagyobb baj ezekkel a külföldről jött gyógyszerekkel, hogy az
utánpótlást nem tudjuk biztosítani -  mondta aztán lecsillapodva. . .  -
Kérdezze meg egyébként a barátjuktól, hogy mennyibe kerül a szemcsepp. 
Nem mintha volna rá keret. . . -  legyintett, visszapördült a széken és be
rajzolt a szememet jelképező kis karikába néhány heget jelző vonalat. Nem 
a herpeszhólyagocskák zöld filccel kiszínezett karikáit: kusza vonalkákat. 
A  gyógyulás kusza ágacskáit.

Úgy mentem ki a váróba, mint a házasságközvetítő irodák reménytelen 
várakozói közé a hosszú idő után mégis sikeresen férjhez ment. Mindenki
nek felírtam a szemcsepp nevét, a gyártó céget. Mindenki kutatni kezdett 
az emlékezetében valami nyugati rokon, vagy ismerős után.

Hazafelé a metrón hirtelen riadalom tört rám. Belenyúltam a táskám
ba, kétségbeesetten kotorásztam, amíg csak kezembe nem akadt a 
gömbölyű műanyag tartályocska. Mosolyogva, boldogan szorítottam meg. 
Fogtam hazáig szinte. Valószínű úgy, ahogy az a távoli országból érkezett 
a nálunk kapott szemüvegét.

Nyolcszáz magyar forintnyi valutába került.

M E Z E Y  K A T A L IN
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