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DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG
Batthyány-Strattmann László emlékére
2017. november 9-én került sor a BatthyányStrattmann László születése napja alkalmából megrendezésre kerülõ díjátadó ünnepségre. Méltó elismerés intézményünknek, hogy egy kollektíva és két
munkatársunk vehettek át kitüntetést.
A dr. Réthy Pál Tagkórház központi mûtõje részérõl dr. Bayer Hedvig fõorvosnõ képviselte a munkatársakat. Az ünnepségen Bondárné Kõvári Matild
vezetõ mûtõsnõ, Máté Edit mûtõs szakasszisztens és
Velki Zoltán mûtõssegéd voltak jelen.
Békéscsabán 1993-ban kezdte meg mûködését a
Központi Mûtõ, ahol 18 mûtõs szakasszisztens, 14
mûtõssegéd és 2 adminisztrátor látja el a mindennapi
feladatokat. A munkatársakra a kiváló szakmaiság
mellett a kimagasló kollektív szellemiség is jellemzõ.
A szaktudásuknak és a kollektíva összetartozásának
köszönhetõ, hogy a szerteágazó munka nap, mint nap
gördülékenyen, szervezetten folyik. A szakdolgozók
folyamatosan igyekeznek gazdagítani ismereteiket, így
rendszeresen részt vesznek tudományos programokon, ahol elõadásokkal is szerepelnek. Színvonalas és
odaadó munkájuk elismeréseként ezúttal a Miniszter
Elismerõ Oklevelét vehették át ezen a napon.
Kajári Gáborné fõnõvér szintén a kitüntetettek soraiban ülhetett. Bettike 1979 óta dolgozik
ápolónõként kezdetben Szeghalmon, majd 1995-tõl
a dr. Réthy Pál Tagkórházban. 1998-ban szerezte
meg az OKJ-s ápolói végzettséget, és ebben az évben bízták meg a fõnõvéri feladatok ellátásával.
2014-ben egészségügyi
gyakorlatvezetõ szakképesítést szerzett. Munkáját mindig a betegek iránti szeretet hatja át. Kiváló empátiás készségének,
szerénységének, szorgalmának és szaktudásának
eredményeként méltán
vívta ki a betegek és munkatársak elismerését. Rá
valóban jellemzõ, hogy
nem csupán a testet, de a
lelket is ápolja. Mindenkihez van egy kedves, vigasztaló szava. A rábízott
tanulókkal mindig szívesen foglalkozik, akik számára egy valódi példakép.
Bettike öt éve fõigazgatói
dicséretben részesült,
most pedig a miniszter elismerésére lett méltó.

Kórházunk harmadik kitüntetettje dr. Asztalosné
Haskó Szilvia intézetvezetõ szakoktató, aki 1987 óta
dolgozik a gyulai tagkórházban. Munkáját a Szülészet-Nõgyógyászati Osztályon kezdte. 1988-ban szülésznõi, 1993-ban szakoktatói, 2000-ben egészségügyi
közgazdász és menedzseri végzettségre tett szert.
2009-ben pályázati szakreferens, majd 2013-ban
egészségügyi szakmacsoport szaktanácsadói képzést
végzett. 1996-tól intézeti szakoktatóként szervezi a
hallgatók gyakorlatát és vizsgáit.
Számos konferencia fõszervezõje volt, így 1997ben az Egészségügyi Szakdolgozók Országos Konferenciája, 1998-ban a Magyar Ápolási Igazgatók
Egyesületének Országos Konferenciája, 1999-ben az
Egészségügyben Dolgozók II. Országos Amatõr Mûvésztalálkozója. Oroszlánrészt vállalt a Magyar Infekciókontroll Egyesület alapításában, több alkalommal megszervezte az Egyesület éves konferenciáját.
Több mint 15 éve az Õ nevéhez fûzõdik kórházunkban az Ápolók Napjának megünneplése. 1996
óta mûködteti az intézeti szakoktatói hálózatot. 1999ben szerzõként részt vett a „Klinikai Demonstrációs és Oktatási Egységek mûködésének alapjai” jegyzet elkészítésében. 2005 óta aktívan részt vállal a minõségügyi feladatok ellátásában. Szívügyének tekinti a pályaválasztás elõtti fiatalok motiválását, ennek
érdekében rendszeresen megszervezi az általános és
középiskolai tanulók kórházbemutatását és a pályaválasztási vásárra intézményünk standját. 2013-tól
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végzi és irányítja a tanulószerzõdéssel kapcsolatos
feladatokat.
Számos pályázat megírásában és kivitelezésében
segítette az ápolásvezetés munkáját. 2013-ban a
TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-001 számú „Újra tanulok”
címû projekt megvalósítása az Õ nevéhez fûzõdik.
Évente több szabadon választott továbbképzést
szervez, kézben tartja intézeti szinten az ápolásfejlesztésre irányuló tevékenységeket.
2017-ben a Kossuth Zsuzsanna emlékév programjainak aktív részese.
Kimagasló teljesítményét korábban a következõ
kitüntetésekkel ismerte el a helyi, megyei és orszá-

MOSOLYAUTÓK A

gos vezetés: 1996. Pándy-nõvér cím, 2008. Megyei elnöki dicséret, 2011. Miniszter Elismerõ Oklevele.
Precíz, pontos, lelkiismeretes munkája eredményeként ezúttal a Batthyány-Strattmann László Emlékérmet vehette át.
Az ünnepség a kitüntetettekhez méltó, csodálatos környezetben, a Pesti Vigadóban került megrendezésre. A kitüntetetteket Balog Zoltán miniszter úr és dr. Ónodi-Szûcs Zoltán államtitkár úr is
méltatta.
dr. Becsei László – fõigazgató fõorvos
Mészáros Magdolna – ápolási igazgató
Békés Megyei Központi Kórház

KIS BETEGEKNEK

2017. november 6-án a Hovány Csoport és a
Music FM rádió munkatársai két elektromos kisautóval örvendeztették meg az osztályunkon ápolt
gyermekeket.
A kezdeményezés ötlete a tengerentúlról ered,
ugyanis az Egyesült Államok egyik gyermekkórházában elektromos kisautóval viszik a beteg gyermekeket vizsgálatra vagy akár a mûtõbe, így akarják elérni, hogy a kis betegek ne féljenek a rájuk váró megpróbáltatásoktól.
A már említett cégek hazánkban is elindították
az adományozásnak ezt a formáját. Budapest, Kecskemét és Szeged után a békéscsabai Gyermekosztályon is jelentkeztek két piros színû elektromos kis-

autóval. Önállóan vagy távirányítóval mûködik a kis
jármû, dallamkürttel, fényszóróval rendelkezik. Az
elsõ próbautat már megtették a kicsik, nagy örömmel használják.
Terveink szerint épületen belül más osztályra történõ vizsgálathoz (gégészeti, szemészeti, stb.) vidámabban, játékosan fognak eljutni, a jármûvek elviselhetõbbé teszik majd az itt eltöltött gyógyulási idõszakot. Ezúton is szeretnénk megköszönni a Mercedes Hovány és a Music FM rádió nemes kezdeményezését és adományozását.
dr. Baji Sándor
osztályvezetõ fõorvos, c. egyetemi docens
BMKK Réthy Pál Tagintézmény, Gyermekosztály
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PÁLYAVÁLASZTÁSI VÁSÁRON JÁRTUNK
A Békés Megyei Kormányhivatal idén is megrendezte november 8-9-én általános és középfokú
oktatási intézmények végzõs tanulói, valamint a pályakezdõ és a pályakorrekciót tervezõ felnõtt álláskeresõk részére a
Pályaválasztási
Vásárt, melynek
Békéscsabán a
CsabaPark szolgált helyszínéül.
Személyes találkozásra volt lehetõség középiskolákkal, felsõfokú oktatási intézményekkel, mun-

rõl és eszközeirõl. EU-s ösztöndíjak megismerésére
volt lehetõség. Villám spotokon keresztül érdekes információk birtokába juthattak az érdeklõdõk. Az aktívabban érdeklõdõ diákok „Kis Mesterek” játékban
vehettek részt,
ahol értékes ajándékokat nyerhettek.
A rendezvényen a Békés Megyei
Központi
Kórház is képviseltette magát.
Standunkon interaktív formában
igyekeztünk a hi-

káltatókkal és a pályaválasztásban segítséget nyújtó szervezetekkel.
Számos kiegészítõ
program színesítette a napot. Dr. Kenderfi Miklós
egyetemi docens tartott
elõadást a pályaválasztás
aktuális szakmai kérdései-

vatást népszerûsíteni. Lehetõség volt az újraélesztés ismereteinek gyakorlati elsajátítására oktatóbaba segítségével. A diákok
megismerkedhettek a beteg-megfigyelõ monitor
alkalmazásával, mely a
beteg intenzív, folyamatos
követését segíti munkánk
során. Ezen túl csecsemõés gyermekápoló szak után érdeklõdõk számára a
munkafolyamatok gyakorlását (súlymérés, tisztázás)
tettük lehetõvé. Dietetikus kolléganõ tanácsait vehették igénybe a résztvevõk. Beteg és dolgozó biztonságának egyik legfontosabb tényezõje a higiénés
kézfertõtlenítés, hogy ne adjunk esélyt a kórokozóknak. A kézfertõtlenítés helyes lépéseit sajátíthatták el
az érdeklõdõk, melynek hatékonyságát egy UV
fénnyel ellátott berendezés segítségével ellenõrizhettük.
A pályaválasztás egy irány, ami érdeklõdésünknek megfelel. Az interaktív foglalkozásokkal igyekeztünk a résztvevõk minél nagyobb érdeklõdését elnyerni és hivatásunk szépségeire felhívni a figyelmet.

A BMKK csapata: Gerebenics-Szín Rózsa, Bagdiné
Sebestény Éva, Gyõri-Boldóczki Erika, Prókai Zita,
Molnárné Szmola Éva és Menkó Gábor

Prókai Zita
fõnõvér, SBO
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház
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VILÁGNAPOK – JELES NAPOK – ÜNNEPEK
Gondolatok a Koraszülöttek Világnapján (november 17.) a Viharsarki Koraszülöttmentõ Alapítványról
Békés megyében, Magyarország más megyéihez
hasonlóan, 8-10% a koraszülöttség incidenciája, ami
azt jelenti, minden 100 újszülött közül 8-10 idõ elõtt
jön világra. A megyében Gyulán mûködik koraszülött intenzív osztály, így szerencsére majdnem mindent meg tudunk oldani helyben, de a gyermeksebészeti, a szívsebészeti és a lézeres szemészeti kezelések miatt a klinikákra kell küldeni és szállítani az
kora- és újszülötteket.
A két legközelebbi ilyen létesítmény Debrecenben illetve Szegeden található, mindkét nagyváros
ugyanolyan távolságra, mintegy 120 kilométerre fekszik Gyulától. Ismerve az útviszonyokat és a Dél-Alföld régió kiterjedését, egyértelmûnek tûnt: szükségünk lenne egy koraszülöttmentõ-autóra, hogy még
hatékonyabban tudjunk segíteni a koraszülötteknek
és a beteg vagy mûtétre váró újszülötteknek. A koraszülöttek szállítása régóta a Szegedi Újszülött
Életmentõ Szolgálattal és az Országos Mentõszolgálattal együttmûködésben valósult meg.
Régi álmunk volt, hogy Békés megyének legyen
saját koraszülöttmentõ-autója, viszont a jármû ára
miatt ez sokáig tényleg csak álom maradt. 2016. június 28-án, egy keddi napon viszont nagyot fordult
a történet, ez volt az a nap ugyanis, amikor dr.
Görgényi Ernõvel, Gyula város polgármesterével és
Alt Norberttel, a település alpolgármesterével a nyilvánosság elé vittük az ügyet, és egy sajtótájékoztató
keretében a lakosság segítségét kértük e közös álom
valóra váltásához.
Tulajdonképpen ezzel kezdõdött a sztori, három
hónappal késõbb pedig megalakult a Viharsarki
Koraszülöttmentõ Alapítvány. Olyan szervezetet szerettünk volna létrehozni, aminek már a nevébõl is
kitûnik, hogy a térséghez köthetõ, hogy a megyében
mindenki érezhesse, ez az alapítvány az övé is, érte
is van. A Viharsarki Koraszülöttmentõ Alapítványt
Alt Norbert, Gyula város alpolgármestere alapította, a kuratórium tagjai: dr. Fodor Zsuzsanna,
Beszterczey Attila, illetve jómagam, dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed.
Az alapítvány szabályai egyszerûek: nincsenek kiadásaink, csak bevételeink. Mindenki, aki benne dolgozik, legyen szó a kuratóriumi tagokról, a pénztárosról, a könyvelõrõl vagy az önkéntesekrõl, ingyen teszi a dolgát. Nincs se benzin-, se szállásköltségünk,
ha utazunk, mindannyian magunk álljuk költségeinket.
A bankszámlánk nyitott számla, bárki kaphat információt az aktuális egyenlegrõl. Eddigi egyetlen kiadásunk a mentõautó és a mûszerek beszerzése volt.
A mentõautó-projekt három fázisú: az elsõ lépés a jármû beszerzése, a második a mûszerek meg-

vásárlása volt, a harmadik – egyben talán legnagyobb
– feladatunk a mentõ üzemeltetése, fenntartása lesz.
Ez utóbbi miatt nem állhatunk meg egy pillanatra
sem, folyamatosan újabb és újabb támogatókra van
szükségünk.
Az akció során számos rendezvényen igyekeztünk bemutatni az alapítvány céljait. Rengeteg emberrel tárgyaltunk: az EMMI képviselõivel, polgármesterekkel, politikusokkal, üzletemberekkel, és hatalmas örömünkre mindenki egyként állt az ötlet
mellé. A kórház és a gyerekosztály vezetése, a kollégák szintén hatalmas segítséget nyújtottak.
Erõfeszítéseink nem maradtak eredménytelenül
– decemberre már 10 millió forint volt a számlán.
Ekkor már joggal gondolhattuk, összejön a dolog, de
az ezt követõ kilenc hónap minden várakozásunkat
felülmúlta! 29 önkormányzat, 75 vállalkozás, 11 intézmény, 18 egyesület/alapítvány/szakszervezet, 14
egyéb támogató és 203 magánszemély 8 médiapartner segítségével a mai napig több, mint 43 millió forintot gyûjtött össze!
A siker minden résztvevõnek ugyanolyan mértékben köszönhetõ. Ha valakit mégis ki kellene emelnem, akkor az Gyula Város Önkormányzata lenne,
nem csak a jelentõs, 3 millió forintos anyagi támogatás okán, hanem azért is, mert a város vezetése
gyakorlatilag önkormányzati alapítványként kezelte
a Viharsarki Koraszülöttmentõ Alapítványt, minden
rendezvényt sajátjaként támogatott, beszállt a szervezésbe, a lebonyolításba, ingyen biztosította a rendezvényhelyszíneket. Éppen ezért is döntöttünk úgy,
hogy minden kiemelt sajtóeseményt a gyulai várnál
tartunk, ezzel szerettük volna kifejezni, mennyire
sokat is számított nekünk ennek a városnak a támogatása.
De a többiek segítsége – legyen szó néhány ezer
forintos felajánlásról vagy milliós támogatásról –
ugyanígy kellett. Ebben az ügyben minden segítség
ugyanannyit ér! A legfontosabb talán mégis az volt,
hogy a gyûjtés megmutatta az összefogás erejét, hiszen nagyon sokan az ügy mellé álltak, amiért nagyon
hálásak vagyunk!
A továbbiakban – kiterjesztve tevékenységeink
körét –, szeretnénk együttmûködni a Korábban Érkeztem Alapítvánnyal, támogatni a korai fejlesztést
és az érintett családokat, valamint olyan koraszülötteket támogató rendezvényeket szervezni, amilyen a
tavalyi koraszülött világnap is volt, amikor fénnyel
festettük lilára – a koraszülöttek színére – a gyulai
Almásy-kastélyt.
Hihetetlenül lelkesítõ, egyben felemelõ érzés volt
átélni ezt az évet, de talán a fentiekbõl is kitûnik, a
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mentõautó és a mûszerek beszerzése nem egy dolog
vége, hanem éppen a kezdete volt. A koraszülöttmentés hatalmas és soha véget nem érõ feladat, így

továbbra is várjuk a felajánlásokat, melyeket elõre
is köszönünk!
Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed
A Viharsarki Koraszülöttmentõ Alapítvány kuratóriumának
elnöke

KONGRESSZUSI BESZÁMOLÓ
Onkológiai rehabilitációs hétvége
2017. szeptember 29-30-án került megrendezésre az elsõ onkológiai rehabilitációs hétvége Szegeden,
az SZTE ÁOK Bõrgyógyászati és Allergológiai Klinika Onkológiai Osztályának szervezésében. Az
Onkológiai Osztály vezetõje: Prof. dr. Oláh Judit. Az
osztályon és az Onkológiai Ambulancián dolgozó
pszichológus, gyászfeldolgozás módszer specialista,
Hent Cecília álmodta meg a két napos konferenciát. A rendezvényt, Prof. dr. Kemény Lajos, az SZTEÁOK Bõrgyógyászati és Allergológiai Klinika vezetõje nyitotta meg.
A kétnapos tudományos ülés fõ célja: az onkológiai diagnózissal élõk és hozzátartozóik pszichoszociális támogatása, információhoz juttatása volt. A
rendezvény lehetõséget teremtett arra, hogy a segítõ szakmákban dolgozó kollégák is merjenek szaba-

ella pszichológus, autogén tréning terapeuta).
Az elõadók segítõ szakmában dolgozó szakemberek voltak: szakorvosok, rezidensek, pszichológusok, ápolók, szakdolgozók.
A kerekasztal résztvevõi: onkológus szakorvos,
pszichológus, onkológiai osztály fõnõvére, onkológiai
beteg és egy moderátor voltak. Téma: „Egy diagnózis több szemszögbõl” volt.
Nagyon örültem a felkérésnek annak ellenére,
hogy nem onkológiai osztályon dolgozom, hiszen sokan nem is gondolnák, hogy sok esetben a Sürgõsségi osztályon diagnosztizáljuk a daganatot, vagy a
betegség stádiumának elõrehaladtával állapotrosszabbodás miatt kerül hozzánk felvételre.
Elõadásomat „Ápolói szemmel az onkológiában”
címmel adtam elõ, amelyben fõként arra tértem ki,
hogy mennyire is nehéz e betegségcsoport ellátása,
és milyen nehézségekkel kell megküzdenünk, mint
lelkileg vagy akár gondolva itt a kommunikációs gondokra, mind beteggel és annak hozzátartozójával.
A betegekkel való kommunikáció az egyik legnehezebb feladat, mindez a daganatos betegek esetében további akadályokba ütközhet. Nem minden
szakdolgozó alkalmas arra, hogy ezt jól végezze,
mondhatni ez nagyban függ a személyiségtõl. Az orvos sok esetben nem tudja vagy egyszerûen nem
akarja megfelelõen tájékoztatni a beteget az állapotáról, ilyenkor a beteg és annak hozzátartozói tõlünk
várnak segítséget, információt, magyarázatot… és
még lehetne sorolni. Mit tudunk tenni? Kompeten-

don megnyilvánulni és kérdezni az onkopszichológia
témájában. A konferencia elõadásokból és egy nyitott kerekasztal beszélgetésbõl állt.
Fõbb elõadások: Daganatos megbetegedés a családban (Hent Cecília, SZTE ÁOK pszichológus,
gyászfeldolgozás módszer specialista), Csoportos és
egyéni pszichoterápia alkalmazása a daganatos betegeknél (dr. Molnár Mária pszichiáter fõorvos,
pszichoonkológus Kecskeméti Onkoradiológiai Központ), Ápolói szemmel az onkológiában (Szilágyi
Roland), Az autogén relaxáció jótékony hatása a daganatos betegséggel élõk körében (dr. Kádár Gabri-
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ciánkon belül megpróbálunk megfelelõ felvilágosítást
adni, megnyugtatni a hozzátartozóival együtt, illetve a beteg pszichés vezetése is szóba jöhet. Ahhoz,
hogy ez a kommunikáció még jobban menjen, tisztában kell legyünk az adott betegség lelki vonatkozásaival, hogy milyen lelki gondokkal küzd egy ilyen
beteg, milyen nehézségei lehetnek, vagy éppen kiszolgáltatottsága. Elengedhetetlen ezek megfelelõ ismerete.
Fontos megemlíteni a hozzátartozók rendszeres,
az esetek többségében hirtelen felindulásból elkövetett, önkéntelen és magukat kontrollálni képtelen
agresszív viselkedés elõfordulását. Hiszen nem csak
a beteget, hanem magát a hozzátartozókat is megviseli, stresszt okoz számukra a beteg kórházba kerülése, a diagnózis közlése, a várakozás pl. egy infúziós terápia folyamatánál, vagy éppen annak hatástalansága végett. Ezeket a reakciókat, agresszivitást
nehezen tudjuk kezelni.
A daganatos betegek súlyos lelki gondokkal küzdenek, gyakori a félelem, a szorongás, a megváltozott testi állapotból adódó csökkent önbecsülés és
az elszigeteltség érzése. A pszichés támogatásra már
attól a pillanattól szükség van, hogy diagnosztizálják
a daganatot, elsõ kézbõl orvostól, ápolótól. A
hosszútávú pszichés vezetést, foglalkozást a lelki fájdalmakkal korábban orvosok végezték, majd mindez az ápolókra hárult, és manapság ez a feladat a
team-ek, szakemberek feladata lett.
És velünk ki foglalkozik? A kórházban számunkra sem megoldott a lelki válságok kezelése, csupán a kórházi pszichiáter segítségét kérhetjük, illetve a Burnout-team segítségét, ami nem a legmegfelelõbb számunkra, hiszen nem biztos, hogy kapcsolatban van a kiégés és a lelki problémánk kialakulása. Mentálhigiénés szakember segítségét is igénybe
lehet venni, aki egyéni és csoportos foglalkozásokat
is indít. Elmondása szerint sajnos igen csekély azok
száma, akik „mernek” szakemberhez segítségért fordulni. Továbbá kórházunk belsõ képzés keretein be-

lül tréningeket tart e témában és ezen problémák
kezelésében. Éves szinten megrendezésre kerül a lelki egészségnap szakdolgozók és minden érdeklõdõ
számára, valamint szintén rendszeres, legalább havi
egy alkalommal programok és kirándulások kerülnek
megszervezésre szakdolgozók számára, melyek csapatépítõ tréningnek is kiválóak.
És akkor jönnek azok a mindennapi problémák,
melyek nagy eséllyel befolyásolják nem csak a mi lelki
nyugalmunkat, hanem a munkánk eredményességét,
hozzáállásunkat is. Ezek leggyakrabban az alábbiak:
– A személyzet érzelmi túlterhelése, a mindennapos nem verbális hatások
– A szenvedõ beteg közelsége
– A frissen diagnosztizált beteg félelme, riadalma
– Lelki támasz keresése
– Aggódó hozzátartozók látványa
– Nem merjük szakember segítségét kérni
– Magánéleti problémák és munkahelyi nehézségek (összefüggés?)
– Csak akkor tudjuk megfelelõen végezni ezt a
munkát, ha mi is „jól” vagyunk, lelki egyensúlyunk rendben van
Véleményem szerint fontos lenne már a pályakezdésnél valamilyen módon felmérni, kiszûrni azokat az egyéneket akik valószínûleg hosszú távon nem
fogják bírni ezt a pszichés megterhelést, nem alkalmasak érzelmileg erre a pályára. Ennek szûrését egy
arra kijelölt pszichológus tudná megvalósítani. Fontos lenne a kommunikáció fejlesztése, mind egyénileg mind az orvos-ápoló, ápoló-beteg közt is. És ami
talán az egyik legfontosabb, hogy úgy tudjuk ezt a
munkát végezni, ha a mi lelki egyensúlyunk rendben
van.
Útravalóul az olvasóknak: „Ne feledjük, hogy a
súlyos beteg is képes szeretni és érzi ha szeretik”.
Szilágyi Roland – ápoló, mentõápoló
Sürgõsségi Betegellátó Osztály – Gyula
OMSZ – Szeghalom

„A LEGSZEBB SZAKMA IS ROSSZ LEHET, HA NEM MEGFELELÕ HELYET,
TÁRSAKAT VÁLASZTANAK HOZZÁ.”
Matolcsy András gondolata inspirált arra, hogy
a szeghalmi Rendelõintézet munkahelyi közösségének néhány kedves eseményét bemutassam.
A februári jótékonysági bál megmutatta, hogy a
mindennapi munkavégzésen kívül is szívesen tartózkodunk egymás és családtagjaink társaságában, szervezésben jót tevésben és szórakozásban egyaránt.

Elhatároztuk, hogy Szeghalom város hagyományos nyári rendezvényéhez, a Boszorkányfesztiválhoz a „NATURA” Egyesület önkéntes segítõiként
szûrõvizsgálattal csatlakozunk, illetve mi készítettük
a Boszorkánykapu õrét, Bac Ilus fõboszorkányt is.
Igyekezetünkért a szervezõktõl jövõ nyárra egy
hétvégi szálláslehetõséget kaptunk munkatársaink
részére a Várhelyi ifjúsági táborba, ahol családtagjainkkal tervezünk egy standolós-fõzõcskés hétvégét
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eltöleni.
Augusztusban egy
„villámnyaralást” improvizáltunk, a környéki Vidra Tanyán töltöttünk egy
péntek délutántól szombat délig tartó családi napot, ahol a pihenésé, játéké volt a fõszerep.
Az estebéd után
strandoltunk, kolléganõnk
férje saját készítésû népi
játékaival játszottunk,
sztoriztunk és rengeteget nevettünk.
A reggeli ébresztõ is parádésra sikerült, a Beatrice zenekar tagjaival fogyasztottuk el kávénkat, megmaradt
süteményeinket.
A szeptemberre ismét a jótékonyság jegyében készültünk, a szeghalmi „Pákászfutam” Egyesület ke-
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resett bennünket, hogy az idei
jótékonysági felajánlásuk kedvezményezettje a bejegyzés
alatt álló „Szeghalmi Rendelõintézetért Alapítvány” lenne.
Örömmel fogadtuk megkeresésüket, rendezvényükön önkéntesekként a csöröge sütésben vettünk részt. A rendezvény bevételébõl az Egyesület
250 000 forinttal támogatja készülõ alapítványunkat.
A fent bemutatott események, rendezvények nemcsak
az õrzött emlékekkel tettek minket
gazdagabbá, három
nagyon fontos hozadéka is volt: a mindennapi munkavégzés során egymás segítése, helyettesítése
egyértelmûvé vált,
számtalan magánéleti probléma, nehézség, szomorúság megoldást, enyhítést talált, valamint a környezetünkben kialakult
kép, pozitív vélemény közelebb hozta hozzánk pácienseinket is.
Közeli terveink között szerepel a „Karácsonyi
Vacsora” közös elfogyasztása, valamint az újabb jótékonysági bál szervezése, amit már izgatottan várunk, számos meglepetéssel készülünk rá.
Tóth Tünde
vezetõ asszisztens
Rendelõintézet, Szeghalom
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FALAK KÖZÜL A TERMÉSZETBE!
Pap Attila vagyok, a BMKK Réthy Pál Tagkórházának mûtõssegédje, immár 22 éve.
Az én történetem, a mi mûtõi közösségünkben
mára már történelem! Történt ugyanis vagy 15 éve,
egyik ügyeletem másnapján, napkeltekor, hogy a kórház magasabb ablakaiból keletre szegezve tekintetemet, megpillantottam a horizonton a Bihar-hegység
gerincvonulatát. Hamar felleltem olyan természetjáró
embereket, akikkel eljutottam a hegység magával ragadó vidékére, így én is hamar természetjáróvá váltam. Miután megismerkedtem a hegyek világával,
velem azok is természetjáróvá váltak akikkel naponta
együtt dolgozunk, egy csapatban! Megszédültem attól az érzéstõl, amely a szabadban járkálás során átjárja mindenemet. Észrevétlenül kialakított bennem
egy semmivel sem helyettesíthetõ valami szépséget.
Én úgy kóstoltam bele a hegyek gazdag táljába, hogy
megízleltették velem. Vágytam vissza! És mentem is.
Élveztem, ha én vezethetek új embereket e világba,

alatt. Ilyen állandó kifelé vágyakozás indít el a természetjárás útjára nap mint nap, és ezzel csaltam
magam köré a kollégáimat is! A természet szelleme
magához vonzza azokat, akik nyitottak egyedi értékeinek és szépségeinek felfedezésére! A túrázás oly
sok élménnyel s értékkel öltözteti fel az embert, hogy
amikor hazajön, máris menne vissza! Feltölt minket!
Várjuk a következõ lehetõséget, várjuk, hogy induljunk a csapatot építõ és lelkeket szépítõ túrára. Mikor hazajövünk, hetekig errõl beszélünk, akkor is,
ha az idõ kellemes arcát mutatta, akkor is ha a hátunkat esõ áztatta. Mégis visszatérünk évrõl évre, legyen az a kikelet, vagy az enyészet havában. Erõt ad
a munkához, mosolyt fakaszt a másnapokra is,
hosszú idõre eltelít olyan igazán jó érzéssel! Az évek
során magamhoz ragasztottam jó néhány embert a
környezetembõl, és hamar láttam ennek kézzel fogható eredményét! A falak közül kitörve látom a szemeikben a felszabadulást, a jókedvet. Jó a termé-

ezért hamar túravezetõ
lettem. S jöttek velem.
Körém gyûltek a kollégáim is, aztán a kórház számos osztályáról is néhányan, mert lelkesedésem
mindig magasra tört és
tör ma is, rendületlenül!
A falakkal határolt mindennapi tevékenységünk
szinte ordít a friss levegõért, agyam a számtalan
apróságra odafigyelés
mellett félig kint jár a fák
között, a nyitott égbolt

szetben lenni velük, akikkel szorosan összefonódik a feladatok fonala. A
természetben megélt és
rendszeresen eltöltött
idõ, eredményességhez
vezeti közösségünket!
Testre és elmére oly jótékony hatással bír, hogy
költõ legyen a talpán, aki
szavakkal formálja meg
ezt az érzést!
Pap Attila
mûtõssegéd
BMKK Réthy Pál Tagkórház
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MÛVÉSZKUCKÓ
Vendég: Nagy Diána amatõr (?) cukrász
Vége felé közeledik az év, ilyenkor az ember óhatatlanul is elkezd összegezni. Ha visszatekintve a
Mûvészkuckó eddigi vendégeire, egyetlen szóval kellene jellemeznem az általuk képviselt mûvészeti ágakat, akkor volt már „festõi” (Nagy Erika), „dallamos”(Kovács Nikolett), „színes” (Foltsugár Varrókör). A
mostanit „édes”-nek nevezném, hiszen Nagy Diána, amikor éppen nem kódol (a finanszírozási csoport
tagjaként), akkor süt – mégpedig elképzelhetetlenül kreatívan!
Mikor ébredt fel benned a sütés iránti érdeklõdés?
Sütni mindig is szerettem, és jól is ment. 9 éves
koromban sütöttem életem elsõ piskótáját, amíg a
szüleim ebéd után elaludtak. A lisztet kiegészítettem
egy otthon talált zöld színû pudingporral (nem tudom milyen ízû lehetett). Emiatt zöld lett a piskóta,
de tökéletes lett az állaga, az íze, minden. Akkor
kaptam rá az ízére. Attól fogva mindig én sütöttem
otthon a legkülönfélébb süteményeket.
Egy
kislány
honnan tudja egyáltalán, hogy mibõl
mit lehet sütni?
Édesanyádtól lested
el, vagy kiolvastad a
receptkönyvbõl?
Folyamatosan
recepteket olvastam, minden alkalomra
receptes
könyveket, szakácskönyveket kaptam.
Aztán késõbb, a
gyermekeim születése után jött az
igény, hogy valami
különlegesebb kinézete legyen ezeknek az általam alkotott tortáknak. Az elsõ katasztrófa lett. A gyermekem örült neki, de én nagyon el voltam keseredve, mert az interneten olyan szépeket láttam. Ettõl
kezdve folyamatosan torta készítõs és díszítõs videókat néztem a világhálón, majd mindenféle rendezvényekre is eljártam, ahol képezhettem magam – gondolok itt tortaburkolásra, cukorvirág készítésre, csokoládédíszekre, air-brush technikára stb.

eltereli a figyelmemet a betegségrõl, a gyógyulás
hosszú napjairól és a „nem vagyok már jó semmire”
érzésrõl, ezért beneveztem. Két casting után bejutottam az ország legjobb 29 cukrásza közé az elsõ
adásba, úgy, hogy nem is vagyok cukrász. Nagyon jól

Ma már profikat megszégyenítõen készíted a legelképzelhetetlenebb tortákat is. Mi motivált az állandó fejlõdésre?
A második gyermekem születése után beteg lettem és meg kellett operálni a gerincemet. A gyógyulási folyamat közben jött egy lehetõség, miszerint
be lehetett nevezni bárkinek egy országos TV által
meghirdetett cukrászversenybe. Kellett valami, ami
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esett, hogy a szakmai zsûri pozitívan
értékelte a munkámat. Azóta is tartom a kapcsolatot

minden bejutott
versenyzõvel.
Közülük sokan
elismert mestercukrászok, akiktõl azóta is nagyon sokat tanultam. Ez 7 évvel
ezelõtt volt. Azóta sokat fejlõdtem szakmailag, de
még mindig van mit tanulnom. Jelenleg egy mézeskalács díszítõ tanfolyamot végeztem.
Milyen programokon fejleszted tortakészítõ technikádat és milyen sikereket könyvelhetsz el magadnak?
Az elmúlt idõszakban több újságban is jelen voltam, receptversenyeket, tortadíszítõ versenyeket
nyertem. Könyv is jelent meg, amelyben szerepelnek
a munkáim. Ezen kívül tortadíszítõ workshopokat is
tartottam. Legutóbbi nyilvános szereplésem a Munkácsy Múzeum Tortamustra címû rendezvényén volt,
ahol a kiállított tortám különdíjas lett.
A tortakészítés és díszítés számomra egy szerelem,
amit másképpen nem is lehetne csinálni munka mellett.
Hol láthatják az eddig elkészült tortáidat a Hozzád hasonló tortarajongók vagy azok, akik rendeléshez válogatnának a tortáid között?
A
munkáim
megtekinthetõk
a
www.diakonyha.hu weboldalon, de úgy vettem észre, hogy mostanában nem 100%-osan mûködik az
oldal. Sajnos az okát még nem tudom. A Facebookon viszont teljes
vállszélességgel jelen vagyok. Dia és a
konyha az oldal
neve, amit lehet
kedvelni. Idén már
semmi nagy durranásra nem készülök, próbálom fejleszteni a mézeskalács díszítõ tanfolyamon tanultakat.
A tanulók kiállított
munkái között lesz
az enyém is a de-

cemberben megrendezendõ gyulai Mézeskalács Fesztiválon.
Emlékszel-e olyan megrendelésre, ami még neked
is extrém volt, vagy bármilyen ötletet képes vagy elfogadni és megalkotni?
Extrém megrendelést nem tudnék egyet sem kiemelni, mert a maga nemében minden megrendelés
különleges. Vannak szexi, félelmetes, meseszerû, élethû, komoly, vicces, mindenféle torták. Minden egyes
tortáról eszembe jut egy történet, hogy kinek készült,
milyen körülmények között. Volt olyan torta is, ami
miatt sírtam, mert elejtettem az utolsó pillanatban.
Volt, ami miatt napokig nem aludtam, mert annyira
vártam az elkészítésére. Volt, ami miatt a szomszédasszonnyal hetekig titkolóztam a férje elõtt. Mindegyiket imádtam!
Elõfordul, hogy nagyon fáradt vagyok és kedvem
sincs kimenni a konyhába, de nagy nehezen elindulok és közben már imádom csinálni!
Van kedvenc tortaformád, vagy dekorációs technikád?
A kedvenceim a festett torták, amikre kézzel
festhetek, akár egy festményt.
Igen, tanúsíthatom, hogy az ilyen tortáid valóságos

mûalkotások. A legutóbbi szülinapomra a kolléganõim engem is ezzel leptek meg. Egy káprázatosan szép
hófehér csoda volt, csillogó havas hegyek közt apró házikóval. Lenyûgözött! Kívánom Neked, hogy még nagyon sok megrendelõdnek okozz hasonló élményt torta-költeményeiddel! Sajnos mindegyiknek van egyetlen
apró hibája: mulandó. Mert lehet akármilyen pompás
alkotás, asztalra kerülve pillanatok alatt elfogy!
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KOSSUTH ZSUZSANNA EMLÉKÉV 2017.
A Békés Megyei Központi Kórház Kossuth Zsuzsanna Emlékévre tervezett programsorozata a végéhez közeledik. A szeptemberben elkezdett felkészítés után november 28-án került megrendezésre az
ápolóképzõs hallgatóknak meghirdetett tanulmányi
verseny, amelyben három oktatási intézménybõl - a
Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi
Albert Szakgimnáziumából, a gyulai Göndöcs Benedek Középiskolából és a Gyulai Szakképzési Cent-

rum Harruckern János Szakképzõ Iskolájából - mintegy hat csapat jelentkezett, hogy összemérje tudását
a felkészítés során nyert ismeretekbõl. Az elõadásokat mindhárom iskola számára azonos anyagból állította össze Koszta Julianna, Gerebenics-Szín Rózsa és Kádárné Szabó Ildikó. Az elméleti tudás mellett játékosságot és gyorsaságot is feltételezõ puzzleösszerakás segített a végsõ sorrend kialakulásában és
a jó hangulat biztosításában.
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Ugyanerre a napra idõzítették a szervezõk a kórházunk ápolónõinek szóló süteménykészítõ versenyt
is. A Kuti Árpádné Romvári Éva ötletgazda által
meghirdetett versenyt nagy érdeklõdés övezte, húsz
munkatársunk jelezte részvételi szándékát! A verseny több kategóriában folyt: édes és sós sütemények, valamit torta elkészítése szerepelt a repertoárban. Mivel a jelentkezõk közül többen két kategóriát is bevállaltak, a "szakmai" zsûrinek összesen

28-féle sütemény-remeket kellett végigkóstolni (édes
teher!), majd zsûrizni. Az értékelés a Gróza Anna
dietetikus, táplálkozási tanácsadó által kidolgozott,
valóban komoly szempontrendszer szerint történt,
így a zsûri értékelõ táblázatán a nyilvánvalóan fontos íz és illat mellett olyan fogalmak is szerepeltek,
mint: egészséges adalékok, hozzávalók elérhetõsége,
tálalás, látvány stb.
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A zsûri – munka közben

Mészáros Magdolna ápolási
igazgató átadja az egyik díjat
Gálné Szilágyi Lillának
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Mindkét rendezvény - ahogy az képes beszámolónkon is látható - igen színvonalasra és jó hangulatúra sikerült, a szponzorok népes táborának köszönhetõen pedig értékes ajándékok találtak gazdára a
díjazottak között. A fõdíj - egy kongresszusi részvétel - a Magyar Ápolási Egyesület felajánlásaként
érkezett, de szerepelt a díjak között elektromos
muffinsütõ és egy egynapos túra (Egészségedre Egyesület), szállodai belépõ (Rubin Panzió és Bár),
Swarovski ékszer (Silver Ékszerbolt), asztali díszek
(Melódia Virágüzlet), valamint a szervezõk felajánlásaként könyvjutalom, féléves újság elõfizetés és a
Magna cum Laude zenekar ajándéktárgyai is, sõt a
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kórház felajánlásaként több egyhavi ebédjegy is átadásra került.
Köszönjük valamennyi résztvevõ aktív közremûködését!
A versenyben szereplõ sütemények receptjét
következõ számainkban folyamatosan tesszük közzé, sõt terveink között szerepel egy önálló receptkönyv megjelentetése is, amely kizárólag az ápolónõink által készített süteményeket mutatja majd be.
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KÖNYVAJÁNLÓ
180 éve – rendületlenül
Munka
után gyakran
benézek a település egyik
patinás épületében otthonra talált városi könyvtárba. Orvosi
szakkönyvtárosként felüdülést jelent
elmerülni a
szépirodalom
gyönyörû világában, hiszen
a mi hivatásunk egészen
másfajta szépségeket rejt.
Egy betegség
gyógyításához nyújtott közvetett segítség semmihez
nem fogható érzéssel tölti fel az embert, értelmet,
tartalmat ad munkánknak. A szörnyû kórok képekbe és szakszavakba öntött tudományának világából
azonban átlépni a szépirodalom bensõséges közegébe számomra terápiás értékû.
Általában konkrét kéréssel „csapódok be” –
többnyire zárás elõtt – a közmûvelõdési könyvtár békés, idilli csendjébe. Legutóbb is ez történt. Amíg
célzott kérésem tárgyára vártam, szemem megakadt
egy elegáns küllemû karcsú kiadványon. Szerelem
elsõ látásra – éreztem, hogy ezt meg kell ismernem!
Kölcsönözhetõ – mondta a kollegina, látva, hogy
szemet vetettem kiválasztottamra. Így hát boldogan
vittem haza zsákmányomat és az éjszaka meghitt
csendjében olvasni kezdtem…
„Vörösmarty Mihály 1835-ben vetette papírra a
Szózat elsõ két versszakát, a teljes költemény pedig
1837 elején látott napvilágot a Bajza József szerkesztésében megjelenõ irodalmi almanachban, az Aurorában.”
De hiszen annak éppen 180 éve! – hasított belém a felismerés, amit csak mohóságom nem hagyott észrevenni a címlap hátoldalán a Kossuth Kiadó és az MTA Könyvtár és Információs Központ
közös kiadványán. Hiszen magával ragadott az elsõ
oldalak emberközelisége. Az elsõ 3 oldalon a Szózat ismert változata nyomtatott formában olvasható – az elsõ oldalpár balján Barabás Miklós olajfest-

ményérõl a szerzõ távolba révedõ tekintetének kíséretében –, majd következnek az alkotás gyötrelmes próbálkozásai: hat oldal kézirat, amely számtalan javítást, áthúzást, irka-firkát is tartalmaz, láttatva a mû megszületésének állomásait. Ez a hozzám hasonló amatõr tollforgatónak (is) nagy kincs,
hiszen nyomon követi a költõ küzdelmeit a szavakkal, érzésekkel. Lenyûgözõ az eredeti kézírást olvasni, amely visszarepít a költõ korába, az 1800-as
évekbe. Az erre fogékonyak élvezettel merülnek el
a régies írásmód és az elfeledett szavak sokaságában, melyeket ma már nehezen értenénk, mégis ösztönösen érezzük „ízét”.
Újra és újra nekifutottam a többszörösen összetett feladatnak, hogy a kézírást kibetûzzem, hiszen
nem csak az említett régies szavak nehezítették a dolgomat, hanem a néha olvashatatlan (egyébként többnyire szép, kalligrafikus) írás is, melyet sok helyen
áthúzások, sõt néhol firkák, pacák és egészen jól kivehetõ rajzok, a 10. oldalon még valamiféle számítások is tarkítottak. Hogy hogyan került ide egy kézimunka mintához hasonló – vagy ami még érdekesebb – egy számomra leginkább egérfogó csapdára
emlékeztetõ rajz, körülötte matematikai számítás-töredékek, arra már valószínûleg sosem derül fény.
Mint ahogy arra sem – gondoltam –, ki volt Magda,
akinek neve tisztán olvasható a lap szélén. Aztán késõbb, ahogy módszeresen átrágom magam a sorokon,
mégis megtudom, hogy Magda nem egy titkos NÕ
(semmi romantika!?), hanem Magda Pál, a statisztikai földrajz tudományának hazai meghonosítója, akit
1834. november 7-én választottak akadémiai levelezõ taggá, és akinek A mezei gazdaság philosophiájának szabásai szerént okoskodó, és munkálkodó
gazda
címû
könyve Széchényi István Hitel
címû munkája
mellett a korszak legkiválóbb
agrártudományi
és gazdaságpolitikai szakkönyve
volt. Aztán látható itt egy másik rajz, amelybõl én azonnal
egy zongora klaviatúrára asszociálok és ezt már
inkább ideillõ-
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nek érzek. Talán írás közben már a Szózat zenéjén
törte a fejét...? Persze ez csak az én fantáziám szüleménye. Mindenesetre ez a legzavarosabb oldal a hat
kézzel teleírt lap közül. Talán nem volt más papír a
keze ügyében, amikor hirtelen megszállta az ihlet –
kalandozott el újra a fantáziám, mert ezt a helyzetet jól ismerem és tudom, hogy amikor jön egy megismételhetetlenül szép(nek hitt) gondolat, akkor
azonnal le kell írni! Elõfordult már velem, hogy autózás közben meg kellett állnom,
mert a hirtelen született – és ugyanilyen gyorsan szertefoszló – szavakat papírra kellett vetnem – jobb híján egy parkolócédulára. Mosolyognom kell a gondolaton, hogy valaki
évszázadok múltán megtalálva az én
jegyzetemet, próbálja kibogozni az
oda nem illõ szavak kapcsolatát,
mint például: Érvényes 17:25-ig,
meg hasonló... Hogy jön ez ide,
ezekhez a fennkölt gondolatokhoz?
– kérdezné a késõi utód, már ha az
én soraim is a Vörösmartyéhoz hasonlóan azok lennének! Nagyon
messzire merészkedett a fantáziám... Na de vissza a jelenbe!
A következõ oldalakon a Szózat kéziratának sorsáról olvashatunk, amely – mint a könyvbõl megtudjuk – meglehetõsen kalandos történet. Vörösmarty kéziratainak
többsége, így a Szózat is egyik jó barátja, Zádor
(Stettner) György (1799-1866) író, ügyvéd tulajdonába került, aki hamar felismerte a híres emberek kéziratainak irodalomtörténeti és anyagi értékét. Épp
ezért ragaszkodott ezekhez a kincsekhez, még Gyulai Pálnak – aki 1863-64-ben 12 kötetben jelentette
meg Vörösmarty írásait, majd 1865-ben életrajzát –
sem adta ki a Vörösmarty-kéziratokat. Zádor kéziratgyûjteményét fia, Gyula (1835-92) örökölte, tõle
pedig a Nagyváradi Premontrei Fõgimnáziumba került. A kéziratok további sorsáról rejtélyes és szövevényes történetek olvashatók. Ami biztosan tudott
tény, hogy 1900-ban a kéziratok Vörösmarty lánya,
Széll Kálmánné tulajdonába kerültek, majd az õ lánya, Bernrieder Jánosné Széll Ilona a teljes hagyatékot – amely nem csak kéziratokat, de könyveket,
bútorokat, emléktárgyakat is magában foglalt – 1923ban felajánlotta a Magyar Tudományos Akadémiának azzal a feltétellel, hogy azoknak egy önálló szobát biztosítanak. A Vörösmarty-szoba ünnepélyes
megnyitója 1927. június 20-án volt, a hagyaték jegyzékét Brisits Frigyes készítette el. A Vörösmartygyûjteményt 1927-tõl 1945-ig látogathatták az érdeklõdõk, amikor – a II. világháború idején – találat érte.
A kéziratokat ugyan biztonságba helyezték, a szo-
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bát már nem nyitották meg újra. A gyûjteménynek
azóta az MTA KIK Kézirattára ad otthont.
A Szózat Vörösmarty egyik legismertebb költeménye. Születése eszmei elõzményeinek mintegy öt
oldalt szentel a könyvben e fejezet írója, Szilágyi
Márton. Mindannyiunknak felemelõ élmény, amikor
egy ünnepi alkalom kezdetén Kölcsey Himnuszát,
majd zárásként Vörösmarty Szózatát közösen énekeljük el. Míg elõbbit 1989-ben a jelenleg hatályos
alaptörvény nemzeti himnusszá
nyilvánította, utóbbinak máig nincs
hivatalos státusza. Mégis, már a reformkortól kezdve második nemzeti himnuszként tartjuk nyilván, sõt
ismertsége megelõzte Kölcsey mûvét. Megzenésítésére is korábban –
1847-ben – írt ki pályázatot Bartay
Endre és az Egressy Béni által szerzett dallamot – illetve annak elsõ
versszakát – énekeljük ma is. Csak
egy évvel késõbb jelent meg újabb
pályázat Kölcsey Hymnusának megzenésítésére.
A Szózat Vörösmarty egyik
legértékesebb verse, mely önálló
költeményként látott napvilágot és
vált népszerûvé tudatos felépítése,
átgondolt szerkezete révén, csak
ezután került megzenésítésre. Retorikáját érezhetõen áthatják a kor eseményei és az
azokat taglaló ismert személyiségek gondolatai. Különösen Széchenyi megjelent mûvei, így a Világ és a
Stádium hatottak rá jelentõsen. Utóbbi esetében valószínûsíthetõ, hogy Vörösmartynak ez adott ihletet
a Szózat írásának folytatására, hiszen 1835-ben, két
versszak után megakadt gondolatmenete és csak miután Széchenyi Stádiuma – mely 1833-as lipcsei megjelenése után csak 1835-ben került Magyarországra
– kezébe kerülhetett, fejezte be mûvét. A XVIII. századi „hungarus-tudat” és „haza-koncepció” megfogalmazása egyetemessé teszi a mûvet a hasonló sorsú és „közösségi tudatú” népek számára.
„A Szózat hosszan tartó nemzetközi és hazai ismertsége aligha független teljesen ettõl a jellegétõl:
gondoljunk csak arra, hogy a Szózat – egy német fordítás közvetítésével – még a finn himnusz szövegét
is befolyásolta. Kevés magyar vers tudott elérni ilyen
hatást.” – olvasható Szilágyi Márton fejezetének utolsó bekezdésében.
Vörösmarty Mihály életrajza talán még él valamikori irodalom óráink emlékeként, ahogy mûvei
közül néhány, kötelezõ – vagy legalább ajánlott – olvasmányként feldereng bennünk: „Hervadása liliomhullás volt:/Ártatlanság képe s bánaté.” (Szép Ilonka,
1833.), vagy az ars poeticanak is felfogható: „Mi dolgunk a világon? küzdeni/Erõnk szerint a legnemesbek-
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ért.” (Gondolatok a könyvtárban, 1844.), de a csalódottság, reményvesztettség sorai is: „Az emberfaj sárkányfog-vetemény: / Nincsen remény! nincsen remény!”
(Az emberek, 1846.), továbbá a
máig sokat idézett, napjaink életszemléletébe jól illeszkedõ, ám
rosszul értelmezett „Húzd, ki tudja meddig húzhatod!” (A vén cigány, 1854.).
Az örökérvényû, csodaszép
és tartalmas gondolatok szerzõjének élete nem kevésbé nevezhetõ
tartalmasnak, ám sokkal kevéssé
csodaszépnek. 1800. december 1jén a Fejér megyei Kápolnásnyéken (akkor Pusztanyék), szegény nemesi család tagjaként látta meg a napvilágot. A helyi népiskola után tanulmányait a székesfehérvári Ciszterci Szent Ferenc,
majd a pesti Piarista gimnáziumban folytatta. Késõbb Perczel Mór
(az 1848-49-es forradalom és szabadságharc honvéd tábornoka) fiainak nevelõje, majd
joggyakornok lett. Az ügyvédi és írói pálya között
ingadozva végül az utóbbi mellett döntött. Kapcsolatba lépett a pesti irodalmi körökkel, az 1825-ben
megírt Zalán futása címû – már akkor a nemzeti tudatot erõsítõ! – eposza országosan ismertté tette nevét. Írói repertoárját egyre bõvítve drámát (Salamon,
1827), mesedrámát (Csongor és Tünde, 1830), elbeszélõ költeményt (Szép Ilonka, 1833.), színdarabot
(Árpád ébredése, 1837.) is írt, sõt tudományos folyóirat (Tudományos Gyûjtemény, 1828-32.) szépirodalmi mellékletének szerkesztõje is volt. 1830-ban a
Magyar Tudós Társaság (ma Magyar Tudományos
Akadémia) rendes tagjává választották. Vérnász címû
drámájával (1832.) elsõként nyerte el az Akadémia
drámai pályadíját, de készített Shakespeare-fordításokat is (Julius Caesar, 1839., Lear király, 1854.).
1854-ben írta meg utolsó befejezett költeményét, A

vén cigányt, melyben az emberiség jövõjén elmélkedik. Hazájáért és az emberiségért érzett aggodalmát
– egész életén végigvonuló vezérfonalként – számos
költeményében kifejezte. Szabad
sajtó címû verse az 1848-as politikai események hatására született. Kossuth kormányzása iránti
szimpátiája kifejezéseképpen követte a kormányt Debrecenbe,
Szegedre és Aradra is, majd a világosi fegyverletétel (1849. augusztus 13.) után bujdosni kényszerült. 1850. elején feladta magát
és bár még az év nyarán kegyelmet kapott, lelkileg teljesen összetörve, megromlott egészséggel
vándorolt családjával Csép, Baracska és Nyék között. A nemzet
nagy költõje élete utolsó éveiben
dinnyét és dohányt termesztett –
méltatlanul elhagyatva, anyagi gondokkal küszködve.
1855. november 19-én Pesten,
a Kerepesi úti temetõben mégis több, mint húszezer
ember kísérte utolsó útjára. „Temetése az önkényuralom elleni néma tömegtüntetéssé, a nemzeti
összetartozás szimbólumává vált.” – zárja le az életrajzi kronológiát, egyben a könyvet is a 23. oldal utolsó mondata.
Ahogy a bevezetõben is említettem, a kiadvány
elegáns küllemû, borítójának színe és a cím betûformája jól tükrözi a karcsú könyvtestbe szerkesztett,
mindössze 23 oldalnyi tartalmat. A legutolsó oldalon Vörösmarty Mihály egyetlen – Tiedge János által 1854-ben készített – fényképérõl néz vissza rám.
Mintha azt kérdezné: Hogy tudsz errõl ennyit beszélni? Csak megírtam, amit a szívem diktált! „Ez jó
mulatság, férfi munka volt!”
Tölgyesi Ágnes
tolgyag@bmkk.eu
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