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Tóth Árpád
Január
Rossz idõket élünk, hogy fessem ki jónak?
Ki hisz ma Százéves Jövendõmondónak?
Mikor maga sem hisz, öreg csont, magának,
Húzván gond gyümölcse vén ágát nyakának?
Mégis, hivatalból, õ lévén az ember,
Kinél a naptáros jobb idõket rendel,
Varázsló-süvegét most is félrecsapva,
Üti a jövendõ kongó ûrét csapra:
Csorduljon sok jóval a sok jövõ hónap,
Rossz nap elmaradjon, több legyen a jó nap,
A rossz úgy se jöjjön, ha ki tán hivatja, Ez legyen az új év legszebbik divatja!

Másodszor is Színekre hangolva
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AKTÍV TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG A BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZBAN
A Pándy Kálmán Tagkórház Árvay-termében
2018. december 13-án megrendezett tudományos
ülésre 12 elõadással neveztek be intézményünk orvosai. Ezekbõl az alábbi elõadások hangzottak el a
decemberi ülésen:
1. Szabó Andrea, Kövesdi József: Pericardialis
tamponádot okozó purulens pericarditis
strukturálisan ép szívû csecsemõben – esetismertetés. Békés Megyei Központi Kórház
Pándy Kálmán Tagkórház Gyermekosztály
2. Mihucza Marianna, Mázor Melinda, Bérci
Zsuzsanna, Vas Istvánné: Basalsejtes carcinoma – a leggyakrabban elõforduló bõrtumor
gondozónk elmúlt 5 éves beteganyagában.
Békés Megyei Központi Kórház Réthy Pál
Tagkórház Bõr- és Nemibeteg Szakrendelés,
Gondozó Intézet
3. Ruzsa János, Jambrik Zoltán, Dani Gyõzõ:
Egy STEMI rendhagyó ellátása
Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház, Kardiológia Osztály, Invaziv
Kardiológiai Részleg
4. Geller Csaba, Martyin György, Pacadzisz Diána Róza, Ottlakán Aurél: Rectum mûtétek
szövõdményei osztályunk 5 éves anyagában.
Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház Általános Sebészeti Osztály
5. Szaniszló István, Szolnoki Zoltán: Thrombolysissel szerzett tapasztalataink Békés megyében. Regionális különbségek.
Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán
Tagkórház Neurológia-Stroke Osztály
6. Kolozsvári Edina, Gombos Eszter, Karoliny
Anna: Dysphagia differenciáldiagnosztikája.
Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház Gyermekosztály, Heim Pál
Országos Gyermekgyógyászati Intézet
Az esemény folytatására – egyben az idei év elsõ
tudományos rendezvényére – 2019. január 17-én 14
órakor a Réthy Pál Tagkórház Remenár-termében
került sor, ahol az alábbi elõadások kerültek bemutatásra:
1. Nyisztor Norbert, Bányai Tivadar, Martyin Tibor, Lakatos Piroska, Pocsay Réka, Seres
Ábel (1). Takács Mária, Nagy Anna (2): Halmozott West-Nile vírus fertõzések 2018-ban.
Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház, Gyula (1). Nemzeti Népegészségügyi Intézet, Budapest (2)
2. Tóth Mariann, Bérci Zsuzsanna: Élelmiszerek a bõrgyógyászatban.

Békés Megyei Központi Kórház Réthy Pál
Tagkórház Bõr- és Nemibeteg Szakrendelés,
Gondozó Intézet
3. Martyin György, Ottlakán Aurél: Vékonybéltumorok osztályunk 16 éves anyagából.
Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház Általános Sebészeti Osztály
4. Zsóri Gábor, Ilyés Sándor, Szalai László, Bordás Levente, Rácz Beatrix, Vágó Angéla, Crai
Stefan, Fazekas Ilona, Gurzó Zoltán, Novák
János: Az iatrogén gasztrointesztinális perforációk endoszkópos ellátása – saját tapasztalataink.
Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház Gastroenterológia Osztály
5. Mázor Melinda, Bérci Zsuzsanna: Lupus
erythematodes megjelenési formái.
Békés Megyei Központi Kórház Réthy Pál
Tagkórház Bõr- és Nemibeteg Szakrendelés,
Gondozó Intézet
6. Veres Attila, Mészáros Tibor, Szeberényi Tamás: Egy hímvesszõsérülés furcsa esete –
avagy „szerelmi történet egy virágvázával”.
Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház Urológia Osztály
A békéscsabai tagintézményben az üléselnöki
tisztet dr. Berkesi Erika és dr. Novák János töltötte
be. Az eseményt – a két tagintézmény összevonása
óta megszokottak szerint –videoközvetítéssel követhette a mintegy negyvenfõnyi hallgatóság a Pándy
Kálmán Tagkórház Árvay termében, ahol a helyi
moderátor dr. Márk László volt.
A tartalmas és gazdag képanyaggal illusztrált elõadások szerzõi ezúttal is igyekeztek tartani a 10 perces idõkorlátot. Valamennyi elõadáshoz érkezett kérdés, kiegészítés, elismerõ vélemény. Mindezek alkalmanként élénk párbeszédet eredményeztek, melyek
igen fontos hozadékai a tudományos üléseknek. Felemelõ, tiszteletre méltó gondolat volt dr. Berkesi Erika
egyik hozzászólása, melyben õszinte szakmai alázattal adózott a társszakmák együttmûködésének egyegy diagnózis felállításában. A szakmai eszmecserék
által nyernek bepillantást az osztályok egymás gyógyító tevékenységébe, egyben értékes ismereteket, tapasztalatokat cserélnek, melyek végsõ soron a minõségi betegellátást, gyógyítást szolgálják.
T. Á.
A rendezvény nincs az OFTEX-en akkreditálva, de az ülésen résztvevõk a 2019. évi
tudományos távolléthez pontot tudnak szerezni.
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VÁLTOZIK

A VILÁG

BEPILLANTÁS A SZAKIRODALMI MÛHELYMUNKÁBA
Kárpátiné Tölgyesi Ágnes
BMKK Orvosi Szakkönyvtára
tolgyag@bmkk.eu
A Békés Megyei Központi Kórház Orvosi Szakkönyvtára 2019-ben is az ismert szolgáltatásokkal
várja felhasználóit.
Igen, felhasználóit. Így pontos a megnevezés, hiszen ma már nem annyira a hagyományos értelemben használt „olvasók”, akik a könyvtár szolgáltatásait igénybe veszik. Ennek oka: megváltozott a világ!
Az internet térhódítása az élet minden területére, így
a könyvtárhasználatra is hatott, ennek pozitív és negatív hozadékaival naponta szembesülünk.
Ma már egészen mást igényel – mint mondjuk,
20 évvel ezelõtt – egy szakirodalmat kérõ orvos, nõvér, egyetemi hallgató, szociális munkás, pszichológus, vagy egyéb, az egészségügy területén tevékenykedõ szakember. Elsõsorban gyorsaságot – és ebben
az internet verhetetlen! Könyvtárosi múltamba
visszatekintve jól emlékszem még a négypéldányos
könyvtárközi kérõlapokra – rétegei közt a ma már
szinte ismeretlen indigóval –, melyeken hangosan kattogó írógéppel töltöttem ki a sok kis ablakot, hogy
a kérõ és a küldõ is be tudja azonosítani a kérést. A
nyomtatvány egy példányát iktattam, a többit borítékba tettem, a borítékot megcímeztem (kézírással
vagy írógéppel) és a postára adott kérõlapra válaszolva jobb esetben a kért szakirodalom, de nem ritkán
a nemleges válasz – tudniillik, hogy nincs meg, elveszett, kikölcsönözve stb. –, röpke egy-két hét után
meg is érkezett. Ma ugyanez a mûvelet optimális körülmények között átlagosan néhány perc alatt lebonyolítható. Hogy mik ezek az optimális körülmények? Nos, például az, hogy a kért szakirodalom fellelhetõ az ország valamely könyvtárában és hogy abban a könyvtárban van szkenner, amely villámgyorsan digitalizálja a kért anyagot, vagy van olyan elõfizetett adatbázisa, amelybõl a kért cikk letölthetõ és
e-mailben elküldhetõ. De legfõképpen az, hogy van
az adott intézménynek könyvtára, benne olyan
könyvtárossal, aki tudja, hogy honnan, hogyan kérjen, hogy a szakirodalom a lehetõ legrövidebb idõn
belül a felhasználóhoz jusson. Mert az idõ – ahogy
az élet minden területén – nagy úr! Az orvosnak egy
publikációhoz, a nõvérnek egy elõadáshoz, az egyetemi hallgatónak egy vizsgához, szakdolgozathoz a
ma kért szakirodalom általában tegnapra kellett volna! Az orvosi könyvtári hálózat és internet nélkül ez
nem lenne lehetséges. Elõbbi nyújtja azt a biztonságot, hogy ami egyik könyvtárnak nincs, az talán a

másikban elérhetõ. Így segítjük egymást, hiszen – ismerve a szakmai folyóiratok és könyvek rendkívül
magas beszerzési árát - nem is beszélve az óriási információcsomagot tartalmazó adatbázisokról! – minden könyvtárban nem lehet meg minden; nem is lenne ésszerû. Az egyeztetésen alapuló konzorciumok
például abban segítenek, hogy minél több "szín" – és
persze minél kedvezõbb áron legyen elérhetõ a „palettán”.
Információ továbbítás
Ez csak egyik feladata a könyvtáros napi rutinjának. Az interneten ránk zúduló tengernyi információ áttekintése, szûrése, rendszerezése és továbbítása
az illetékes szakmák mûvelõihez nem halogatható.
Elõfordul, hogy a kiadók egy napra, egy hétre, egy
hónapra megnyitják méregdrága adatbázisukat, szabadon felhasználhatóvá teszik a benne foglalt publikációkat. A könyvtáros feladata, hogy figyelje és idõben „tálalja” ezeket a lehetõségeket, értékes információkhoz juttatva ezzel az intézet munkatársait a
mostanihoz hasonló hét (vagy ki tudja, hány) szûk
esztendõben.
Irodalomkutatás
Idõt és figyelmet követelõ folyamat, mely szintén a számítógéphez köti a könyvtárost. Amikor egy
elõadás, publikáció, szakdolgozat témájához keres
közleményeket, beleássa magát a hazai és nemzetközi szakirodalomba. A lektorált és releváns közlemények felkutatása elõfizetett adatbázisokból merítve hiteles és biztonságos.
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Témafigyelés
Ez a munkafázis az orvosok speciális érdeklõdésének ismeretén alapszik, melynek lényege az
adott témában megjelenõ közlemények követése. Az
egyes kiadóknál lehetõség nyílik – regisztrációt követõen – értesítést kérni az adott témában megjelent
legfrissebb publikációkról. Ezek folyamatos továbbítása hozzásegíti a szakembereket a naprakész információk ismeretéhez.
Referencia kérdések
A telefonon vagy e-mailen beérkezõ kérdések
azonnali választ várnak! A könyvtáros ilyenkor elsõsorban könyvtára állományára hagyatkozik, de nagy
segítség lehet egy gyors internetes keresést biztosító gép, amellyel villámgyorsan „körbejárhatja” az országot, hogy válaszolni tudjon a beérkezett kérdésre. De a ma már inkább csak ajándékként érkezõ
szakmai folyóiratok iktatása, a napi forgalom rögzítése, az éves könyvtári statisztikai jelentés elkészítése is mind számítógéphez kötött munka. Ezért van
az, hogy a könyvtárba belépõ, kézzel fogható szakirodalomra vágyó szakembert többnyire a monitorra koncentráló könyvtáros látványa fogadja.
Kölcsönzés
Szerencsére azért ilyen is van. Digitalizált világunkban a kézbe vehetõ, papír alapú szakirodalmat
még mindig sokan elõnyben részesítik. Könyvtárunk
közel 30 000 kötetnyi állományának kurrens, hozzávetõleg 5000 egységnyi része hozzáférhetõ közelségben – a Pándy Kálmán Tagkórház Igazgatási épületében – naponta elérhetõ. Az állomány többi része
raktárban pihen, de elõfordul – persze jóval ritkábban –, hogy erre az archív anyagra is igény jelentkezik.
Digitális szakirodalom
Intézetünk 2019-ben is az alábbi magyar és angol nyelvû elõfizetett adatbázisok használatát teszi
lehetõvé:
Akadémiai Kiadó orvosi folyóirat csomagja
Proquest Central
Ebscohost Academic Search Complete
Az adatbázisok intézeten belül szabadon használhatók, a távoli (intézeten kívüli) eléréséhez szükséges információkért keressék az Orvosi Könyvtárat
az alábbi elérhetõségeken:
Cím: 5700 Gyula, Semmelweis u. 1.
Tel.: +36/ 66 526-626
intézeten belül: 6626 vagy 2424
E-mail: tolgyag@bmkk.eu
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A Békés Megyei Központi Kórház
Orvosi Könyvtárának
nyitvatartása:
Hétfõ-csütörtök:
Péntek:

8:00–16:00
8:00–13:30

Összességében elmondható, hogy a könyvtárban
kölcsönzõ, helyben olvasó felhasználó látványa napjainkban kevésbé gyakori. Mégis, az „üres” könyvtárban a könyvtáros soha nincs egyedül, az olvasókkal történõ kommunikáció, a szakirodalmi igények
beérkezése és teljesítése a világhálón biztosítja folyamatosan a „láthatatlan” társaságot.
Az internet nyújtotta vitathatatlan elõnyök mellett mégis megnyugtató, hogy országszerte, szakkönyvtárat fenntartó kórházainkban az e-mailben
vagy telefonon beérkezett kérdéseket, kéréseket értõ
szakember fogadja, aki – anélkül, hogy a kérõnek ki
kellene zökkennie munkája és gondolatai menetébõl
– leemeli a polcról a kért irodalmat. És hogy ezt egy
jól felszerelt könyvtár szkennerének segítségével percek alatt juttatja el – akár az ország legtávolabbi pontjára - a kérõ asztalára? Hát igen, bár nosztalgiával
emlékezhetünk a régi idõk olvasóasztalai köré gyûlt,
olvasás közben eszmecserét folytató, tapasztalatokat
megosztó gyógyítókra, ápolókra, fogadjuk el a tényt:
változik a világ.
Azért mégis, talán érdemes elgondolkodnunk
egykori kollégánk, Dr. Somkuti Gabriella PhD
(1929-2013) halála elõtt két évvel megfogalmazott
kételyein:
Kõrõl pergamenre,
kódexek lapjairól papírra,
papírról az éterbe
mentettük át, mit lázas agyak
évszázadok során a tudásból építettek.
Kergetve az örökkévalóságot
a súlyosat a súlytalanra cseréltük,
kõtáblák idõtlen üzenetét
múló fényjelekre bíztuk.
Egy kattintás lett a tudás
és mindentudó minden csecsemõ.
De ha egyszer az ég beszakad
az információk súlya alatt
és kártyavárként omlik össze
a hálózatok útvesztõje
s a billentyûk a semmit kérdezik –
Ember! Mi lesz majd akkor?
(Az írás története)
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LELKI EGÉSZSÉGÜNK A MEGVÁLTOZOTT VILÁGBAN
Ezzel a címmel tartott nagy sikerû, „teltházas” elõadást 2019. január 29-én a Pándy Kálmán Tagkórház
Árvay-termében Szicsek Margit tanácsadó szakpszichológus, fõiskolai docens. A rendezvényen – melyet
az Egészségedre Egyesület szervezett és dr. Becsei László
fõigazgató nyitott meg – jelen volt Mészáros Magdolna ápolási igazgató, Krajcsovics Katalin, megyei vezetõ ápoló és Herczegné Szabó Mariann, a Nemzeti
Együttmûködési Alap (NEA) Új Nemzedékek Jövõjéért Kollégium tagja is.
A téma aktualitása és mindennapi életünkre gyakorolt hatása valamennyiünk számára érezhetõ. Ezért
kérésünkre – hogy azokhoz is elvigyük ezeket a hasznos információkat, akik nem tudtak eljönni az elõadásra –, a pszichológusnõ készített egy összefoglalót
a Házi Hírmondó olvasói számára, melyet az alábbiakban teszünk közzé.
Melyek a további személyiségbõl adódó stresszforrások?
– alacsony frusztrációs tolerancia
– szorongó(rágódó)személyiség
– pozitív gondolkodás hiánya
– szereptúlterhelés
– diszfunkcionális attitûdök rendszere
Kik a legveszélyeztetettebbek?
– C-típusú személyiség
Jellemzõi:
– alacsony önbecsülés
– mindenkinek megfelelés kényszere
– saját érdekek elhanyagolása, mellõzése
– indulatok elfojtása

Melyek a lelki egészség feltételei?
– az egyén megvalósítja képességeit
– meg tud küzdeni az élet átlagos stresszeivel
– produktívan és eredményesen képes dolgozni, közösségben mûködni
Mikor jön létre lelki egyensúlyvesztés?
Minden olyan helyzetben, amelyben az egyén
fennmaradását (többszörös áttételen keresztül) veszély fenyegeti, pl. elítélhetõség, hibáztatás, megbélyegzés, szociális kiközösítés.
Leggyakoribb megnyilvánulási formája:
– feszültség
– idegesség
– szorongás, illetve mindezek változata és egyre súlyosbodó kombinációi.
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– D-típusú személyiség
Jellemzõi:
– negatív érzelmeket
– szociális gátoltság
– problémakeresés (igen, de...-típus)
– szív-és érrendszeri megbetegedésre hajlamos
Mi segíthet?
– a szívósság
– az elkötelezettség
– a kihívásként való problémakezelés
– a társas támogatottság
– a folyamatosan mélyülõ önismeret
– a dolgok felvállalása – a szõnyeg alá söprés
helyett
– a tévhitek bástyáinak lerombolása
Az elõadás második része az alábbi témát taglalta:
A virtuális közösségi tér hatása az egyénre és
a családok életére
Hogyan hat a közösségi média a gyermekek érzelmi háztartására?
– érzelmi inkontinencia
– a holding (helyzetek, érzelmek, problémák leülepedése, megrágása, megemésztése) hiánya
és ennek következményei
A gyermekeket érzelmi cunami éri nap mint nap
– ez felnõtteknek való adag, a megküzdõ kapacitásuk nincs ezzel arányban, tehát szorongással válaszolnak rá.
Az internetrõl iszonyatos gyorsasággal zúdul rájuk az információk halmaza, ennek a gyorsaságnak
messze nyúló következményei vannak.
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Milyen hatással van a közösségi média a személyiség alakulására?
– folyamatos láttatás
– fokozódó nárcizmus
Hogyan hat a közösségi média a családok életére?
– mi jelent konfliktusforrást?
– hogyan hat a szülõk érzelmi háztartására?
Az elõadás külön taglalta a férfi/apa és a nõ/anya
eszközhasználati jellemzõit és ennek velejáróit.
A XXI. századi tömegmédia hatása
Hogyan viszonyulnak a szülõk a technológiához?
A gyermekek érzései a szülõk eszközhasználatával kapcsolatban (egy vizsgálat adatainak tükrében).
Mi lenne a megoldás?
Digitális bennszülöttbõl digitális írástudóvá válni.
Hogyan lehet ezt elérni? Családi szokások kialakításával – erre vonatkozóan konkrét ötletekkel, példákkal szolgált az elõadás. Megdöbbentõ adatok, tények hangzottak el azokról a megtévesztõ következtetésekrõl, melyeknek nap mint nap áldozatul esnek a
közösségi hálót korlátok nélkül használó gyermekekfelnõttek egyaránt. A szakember vázolta – többek között – a virtuális kapcsolatok térhódításának veszélyeit, buktatóit, amely komoly csapdát jelenthet gyermekeinknek, ha idõben nem segítünk nekik.
A hallgatóság soraiban sokan magukra ismerhettek, ismerõsnek tûnhettek az említett élethelyzetek. Az
elõadás fontos üzenete és célja volt, hogy mindennapjainkban jól használható stratégiákat mutasson meg
azoknak, akik szeretnének ebben a felgyorsult világban is emberi léptékkel élni.
Szicsek Margit, Tölgyesi Ágnes
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TÉLI SÉTA A PÁNDY-PARKBAN
Másfél évszázadot átölelõ parkunk növényállománya észrevétlenül is egyfajta biológiai közösség,
melyben sokféle fa, cserje és évelõ virág él, otthont
adva a sokféle madárkának és táplálékot a ragadozó
madaraknak is.
Munkába jövet, vagy munkából menet szinte
nem is látjuk magunk körül ezt az egységes, szép természetet. A tél csodája, amikor a friss hó, vagy akár
a zúzmara fehérbe öltözteti a 161 fajta fát és a sokfajta cserjét. Parkunkat lassan, a tavasz közeledtével madárdal fogja vidámabbá tenni, mintegy köszöntve a kinyíló természetet. Láttunk már itt széncinegét, kékcinegét, barátcinegét és fenyõcinegét, sõt kis
rokonukat, az õszapót is volt szerencsém látni. Télen, kora tavasszal a meggyvágók, csuszkák és a fakúszok is meglátogatnak minket. A pintyek állandó
lakói parkunk fáinak. Az erdei pinty a gyakoribb, de
a fenyõpinty is járt már nálunk. A fafaragók közül a
fakopáncsok három fajtáját is láthatjuk, figyelve a
csupasz fák koronáit. A kis fakopáncsok, balkáni fakopáncsok, közép- és nagy fakopáncsok is látogatják öreg és fiatal fáinkat. Néha egy zöldküllõ is kerül egyet fáink közt, de nem olyan gyakori, mint ahogyan az lehetne. Apró madaraink legtöbbje a az ablakainkban , ereszek alatt fészkelõ molnárfecske kolónia, melyek közel száz fészekkel vannak jelen intézményünk területén. Május elsõ dekádjában jön-

nek évrõl évre. A ragadozó madarak közül a leggyakoribb a kis termetû karvaly és a sólyom, melyek
közül sajnos számosan áldozatul esnek az üvegfalaknak. A galambok kergetése közben a visszaverõdõ
tükörkép becsapja õket és nekicsapódva annak nyakukat szegik. Néhány vetési varjú és csóka is megjelenik, a mogyorót és a lehullott diót falatozva próbálják túlélni a fagyos napokat.
A téli hónapok ilyenkor arra kell, hogy ösztökéljenek bennünket, hogy a madáretetõkben mindig
legyen eleség kis madarainknak. Az apróbb magvú
napraforgó és apróra vágott dióbél a legjobban bevált eleség kis énekes madaraink etetésére. Ilyenkor
jól meg lehet figyelni kis vendégeinket táplálkozás
közben! Amennyiben valakinek van egy kis plusz
madárelesége, szívesen fogadjuk a felajánlásokat kórházunk szûkös lehetõségei miatt.
A napokban a friss hóra ónos esõ esett és több
tonna terhet szórt fáinkra. Ilyenkor érdemes gyakorta felnézni azokra a fákra, amelyek alatt közlekedünk, hogy nem fenyeget-e minket veszély a lehulló
jégdaraboktól, leszakadó ágaktól. A hóterhek idõnkén arra kényszerítenek minket, hogy ne csak a járdákat tisztítsuk meg a hótól, hanem a növényeinket
is, fõleg az örökzöldjeinket, de csak nagy óvatossággal, hogy az ágak, hajtások ne sérüljenek.
Pomázi Ferenc
fõkertész
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MÁSODSZOR IS SZÍNEKRE HANGOLVA
A BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ KÉT TAGINTÉZMÉNYÉNEK 2. KÖZÖS KIÁLLÍTÁSA
Dr. Becsei László fõigazgató biztatására 2017
decemberében indult útjára az a szép kezdeményezés, melynek nyomán összefogtak intézményünk
mûvészetek iránt fogékony munkatársai és úgy döntöttek: bemutatják tehetségüket.

A tárlat, amelyet 2017 decemberétõl 2018. január 31-éig a békéscsabai dr. Réthy Pál Tagkórház
Remenár-termében tekinthettek meg az érdeklõdõk,
2018 februárjában a gyulai Pándy Galériában is bemutatkozott.

Akkor nyolc – öt békéscsabai és három gyulai –
alkotó: dr. Bodor Anita (Békéscsaba – Patológia) dr.
Csintalan Zsófia (Békéscsaba – belgyógyász szakorvos jelölt) Kitzing József (Békéscsaba – Gyógyszertár) dr. Nyitrai Ferenc (Békéscsaba – belgyógyász
szakorvos jelölt) dr. Pálovits Ágota (Gyula – Gyógyszertár) dr. Pikó Béla (Gyula – Klinikai Onkológia)
dr. Wolf Ildikó (Gyula – Központi Laboratórium) és
dr. Zádori-Born Alexandra (Békéscsaba – belgyógyász szakorvos jelölt) festményekbõl és fotókból
álló kiállítása nyílt meg.

„Bármihez, amit megtehetsz vagy megálmodsz,
fogj hozzá! A merészségben zsenialitás, erõ és varázslat rejlik.”
Johann Wolfgang von Goethe e gondolatát, bátorítását választotta mottóul az említett nyolc alkotó
induláskor. És láss csodát: az elmúlt egy év alatt további munkatársak is vállalták a Goethe-féle merészséget, hogy megmutassák egyéniségük rejtett kincseit. Ennek jegyében kezdtek ismét „színekre hangolódni”, hozzátenni saját tehetségüket a bátor elsõkhöz –
és körvonalazódni kezdett egy újabb kiállítás anyaga.
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A békéscsabai tagintézmény Remenár-termében
2018. december 06-án megnyíló tárlat már egy 23 tagból álló alkotó közösség gazdag kínálatát tárta a látogatók elé. Köszönhetõ ez – az új belépõk elszántsága mellett – dr. Bodor Anita, a Réthy Pál Tagkórház Patológia Osztálya vezetõ fõorvosának, aki kezdettõl nagy lelkesedéssel fogta össze a bátrakat, szervezte és rendezte be a kiállításokat. Az „úttörõk”
festményei és fotói mellett idén megjelentek a kézmûves mesterség különbözõ iskolái: a hímzés, a
patchwork és a kerámiaszobrászat csodaszép darabjai, továbbá a versek is.
Az „utazó” kiállítás 2019. január 24-én megérkezett a gyulai Pándy-Galériába, hogy az itteni munkatársak is részesei lehessenek a színek, formák,
technikák, üzenetek impozáns egyvelegének.
Megnyitó beszédet dr. Becsei László fõigazgató
mondott, dr. Pálovits Ágota gyógyszerész két dallal
színesítette a programot.
A galéria falainak teljes felületét elfoglalta a különbözõ stílusban készített festmények, az egyéni látásmódot tükrözõ portré- és tájképfotók, valamint a
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hihetetlen türelmet és kreativitást igénylõ kézimunkák sokasága. És ha ez még nem lenne elég, a térben elhelyezett asztalokon az említett kézmûves alkotások dúsítják az összképet. A látnivalók színes
kavalkádjának áttekintése komoly figyelmet és idõt
igényel az érdeklõdõ látogatótól.
Az alkotások tanulmányozása, értelmezése közben lassan megismerhetjük készítõjük számunkra
eddig feltáratlan belsõ világát, amelyre a hétköznapokban valahogy soha nem hagyunk idõt.
A kiállítás másik üzenete visszautal a Goetheféle merészségre, amely végül valóban varázslattal
ajándékozza meg a szemlélõt. Biztatást ad egyben
azok számára, akikben ott szunnyad az említett zsenialitás – már csak az erõ, még inkább az elhatározás hiányzik a varázslathoz. Õket is várjuk a következõ kiállításra!
A „Színekre hangolva” címû tárlat 2019-es alkotói:
Biros Erika,
dr. Bodor Anita
Bondárné Kõvári Matild
dr. Csintalan Zsófia
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dr. Fazekas Özséb
Goron Andrea
Hrabovszki Magdalena
Kuti Árpád
Maczik Eleonóra
Marksteiner Béla
Nagy Mónika
dr. Nyitrai Ferenc
Papp Mária
dr. Pálovits Ágota
dr. Pikó Béla
Pusztai Hajnal

2019. III. évfolyam 1. szám
Rákóczi Józsefné
Tóth Anita
Szabó Veronika
Varga Edit
dr. Wolf Ildikó
dr. Zádori-Born Alexandra
Zelenyánszki Andrea
A kiállítás egy hónapig megtekinthetõ a Békés
Megyei Központi Kórház Pándy Galériájában.
dr. Bodor Anita, Tölgyesi Ágnes
Békés Megyei Központi Kórház
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2018. UTOLSÓ KIRÁNDULÁSA
BÉCS, MINT ÚTI CÉL
2018. december 8-án a hajnali órákban indulunk
autóbusszal Bécsbe – de nem elõször. 2 évvel ezelõtt
már részt vettünk hasonló kiránduláson. Több órás
utazást követõen a belvárosba érve és az autóbuszt
elhagyva, irány a Mariahilfer Strasse négy kilométer
hosszú szakasza. Számos drága üzlet, kávézó, éttermek sokasága, mely ebben az idõszakban, adventi
fényekbe öltöztetve varázslatos ünnepi hangulatot és
melegséget áraszt. Az idõjárás téliesen kellemes, sapka, sál jól esik, sõt még egy-két darab vásárlása is
elõfordul. Kellemes, hosszú sétánkat az adventi vásár felfedezése követte.
A bécsi vásár mit sem veszített bájából, sõt egyre
több látogatót vonz évrõl évre. A városházi a legnagyobb, legismertebb, ahol a forralt bor és puncs megkóstolása kihagyhatatlan volt részünkrõl is.

Következõ tervezett úti célunk a híres Sacher
torta megkóstolása volt, mely a vártnál kissé körülményesebbre sikeredett. Hiába a cukrászdák sokasága, a turisták mégis legyõzték, nekünk azonban
már csak a pultnál megvásárolt, és egy utcai padon
elmajszolt tortaszelet is élményt adott.
Igen jó hangulatban – négyen csajok, a hosszú
séta miatt a csapattól kissé leszakadva – szép, kellemes napot töltöttünk együtt.
Az idõ rövidsége miatt feltett szándékunk, hogy
legközelebb – több idõ reményében – egy egyéjszakás bécsi adventi kiruccanás szerepel a tervek között.
Köszönjük az Egészségedre Egyesületnek és az
út szervezõinek!
Nagyné Alt Ibolya, Nyeste Rita,
Tari Hajnalka, Kissné Kesztyûs Mária
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház Érsebészet
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2019-BEN IS BARANGOLÁS AZ EGÉSZSÉGEDRE EGYESÜLETTEL
HÓFEHÉR ARANYOS
Az elmúlt évekhez hasonlóan ez év januárjában
is végre eljött az idõ, és visszatérhettünk az arieseni/
aranyosi síparadicsomba. Mindenki izgatottan várta
már az indulást, mert tudtuk, hogy ismét egy remek
nap áll elõttünk! Ahogy szépen lassan közeledtünk,
észrevettük, hogy ez az év teljesen más lesz, mint
amit eddig megszoktuk. Az utóbbi idõ hóesései következtében helyenként több méter magasan tornyosult a hó, mely fantasztikus látványt és élményt nyújtott. Ameddig a szem ellátott, méteres érintetlen hóbuckák díszítették a tájat. A csoportból néhány bátor jelentkezõ ennek ellenére is megpróbálkozott egy
kis túrázással. A nagy hó és a folyamatos hóesés nem
tántorította el a síelni vágyókat sem. Legtöbben a biztonságos szánkózás lehetõségét használták ki. Kipróbáltuk a lovas szánozást is, melytõl romantikus hangulatba kerülhettünk.
Pihenésre is volt lehetõség a kis fabódénál (amit
sokan az Üvegtigrisbõl ismert bódéhoz hasonlítot-

tak). Meleg pizza, a kihagyhatatlan forralt bor és a
forró tea mellett együtt, jókedvûen melegedhettünk.
Újult erõvel vágtunk neki a délutánnak, mely pillanatok alatt elröppent és elérkezett a gyülekezés ideje. Jó kedvvel, élményekkel tele tekintettük vissza a
gyorsan eltelt napra.
Gyors száraz ruhába való átöltözés után indultunk is haza. A buszon mindenki elcsendesedve pihent.
A kora esti órákban szerencsésen, de igencsak
fáradtan értünk haza.
Tudtuk viszont, hogy egy ilyen remek nap minden fáradságot megért.
Az igen nagy hó és az intenzív hóesés tette nehezebbé, de ezáltal színesebbé a napunkat.
Ezúton szeretnénk megköszönni az Egészségedre Egyesületnek, hogy több éve mindig tökéletes
szervezéssel lehetõség adódik ilyen kirándulásra.
Béládi Nóra
a Harruckern János Szakképzõ Iskola
ápoló szakos hallgatója

Fótók:
Soós Lajosné
Pándy Kálmán
Tagkórház
Intenzív osztály
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KÖNYVAJÁNLÓ
WILLIAM FAULKNER, EGY NOBEL-DÍJAS AMERIKAI ÍRÓ MISSISSIPPIBÕL
„Zsong a folyó, a bendzsó remeg
oly búsan dalolnak a négerek,
és messze viszi a Mississippi a négerek bús dalát.”
Mississippi állam, az Egyesült Államok délkeleti részén található. Fõvárosa és egyben legnagyobb
lélekszámú városa Jackson. Ezt az államot, melynek
nevét a nagy folyóról kapta, északról Tennessee, keletrõl Alabama, délen Louisiana és a Mexikói-öböl
keskeny partvonala, valamint nyugaton a Mississippi folyó határolja. A folyó elnevezése indián eredetû, „nagy vizet”, illetve „nagy folyót” jelent.
Ezen a vidéken élt a „nagy író” William Faulkner
(1897–1962) is. Mississippi államának története és
kultúrája, sõt az egész déli világ, nagy hatással volt
nemcsak William Faulkner egyéniségére, de írásaira
is. Négyéves korában a család Oxford városába költözött. Faulkner itt lakott élete végéig, kisebb-nagyobb megszakításokkal. Oxford mint helyszín, modellként szolgált több regényében is. Faulkner ükapja, William Clark Falkner, az amerikai polgárháborúban (1861–1865) mint ezredes szolgált. A család
irodalmi tradícióit is az ükapa alapozta meg, egyéb
írásain kívül egy regény megírásával. Faulknert ükapja ihlette John Sartoris alakjának megírására a
Sartoris címû nagy regényében. Élete végéig tartó alkoholizmusa ellenére is elérte, amit kitûzött maga
elé. Mindig mondta (és ennek családja tanúja volt),
hogy mialatt írt, nem ivott. Oxford (ahol az író felnõtt) szolgált a regényeiben újra és újra visszatérõ
Jefferson város mintájául. A szintén fiktív Yoknapatawpha megyében (ahogy Faulkner nevezte, a „koholt megyében”) játszódik majdnem összes novellája és regénye. Yoknapatawpha megalkotásával
Faulkner nemcsak magának teremtett egy külön világot; kritikusai úgy tekintik, mint az irodalomban
elõforduló fiktív vidékek egyik legmonumentálisabb
alkotását.
Mûveiben kibontakozik az észak-amerikai Dél
múltja és jelene. Az elfedett, meg- és letagadott bûnök, melyek generációk életét mérgezték meg és generációk életét fogják mérgezni a jövõben is. Ha a
bûnöket nem követi feltárás, a feltárást nem követi
bûnbánat és jóvátétel sem. Hiába változott a világ (az
ottani világ) az elmúlt fél évszázadban, hiába omladoznak a faji elõítélet falai, hiába viselnek az afroamerikaiak jelentõs közhivatalokat, a probléma még
közel sem megoldott, hiszen azok, akik válogatás és
következmények nélkül gyilkolták, kínozták és erõszakolták embertársaikat, ma is ott élnek azokban a
közösségekben. És ott élnek azok is, akiken az erõszakot elkövették.

Most következzen néhány híres regényének bemutatása (Plot summary)
Hang és a téboly
(Magyar Könyvklub, Budapest, 2002)
Faulkner legnagyobb, méltán leghíresebb regénye, mely
1929-ben jelent meg, a
forró amerikai Délre, a
megosztottság szimbolikus földjére kalauzolja el olvasóit. A regény
manapság a modern
regény alapmûvei közé
tartozik. A történetben a régebbi mûvekbõl részleteiben már
megismert faulkner-i
legendakör összegzõdik. Egy átokverte család (a Compson család), mint
„az elátkozott Dél” megtestesítõje – ismerõs képlet,
a Compsonok históriája sorstragédia, mint az
Atreidáké. (Atreidák – (latinosan Atridák) a mükénéi Atreusz fiai: Agamemnón és Menelaosz, tágabb
értelemben az elõbbi gyermekei is, akik különbözõképp ugyan, de mind megszenvedték a családon ülõ
átkot.) A Compson család története feszült tragédiák sorozata, sötét tónusú, nyomasztó és fülledt, mint
a déli tájak, ahol játszódnak. A regény mondataiban
végtelen ellentétek vannak: durva komikum és nemes
heroizmus, bûn és bûnhõdés, jó és rossz, feketék és
fehérek. Az átokverte klánt nemzedékek óta üldözi
a balsors, a bûn és bûnhõdés, a gonosz, az ésszel felfoghatatlan iszonyat. Tragikus történet ez is, szemléletében, szerkesztésmódjában és stílusában egyaránt. És tragikus filozófia, melyben egyszerre szólal meg „a hang” – az értelmetlen iszonyat üvöltése,
és „a téboly” – a túlhajszolt értelem, a betegesen érzékeny huszadik századi tudat.
A Compson család hanyatlását a családtagok
szemszögébõl ismerhetjük meg. A tragédia az utolsó nemzedékben, a három Compson testvér alakjában csúcsosodik ki. Négy elbeszélõ szerepel a mûben: a három testvér és maga a szerzõ. Az elsõ elbeszélés a legkisebb testvér, az ötéves gyerek szellemi szintjén leragadt, gyengeelméjû fiú, Benjy elbe-
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szélése. (Eredetileg Maurynak hívták, csak 1900-ban
keresztelték át Benjáminnak-Benjynek, mikor idióta voltát felismerték). Ezután jön az idegbajos
Quentin Compson monológja, õ a második fiú Jason
Compson és Caroline Bascomb házasságából; az apa
hogy fiát, Quentint taníttatni tudja, eladja földje egy
részét egy golfklubnak; Quentin 1910-ben egyetemi
évei alatt lesz öngyilkos Cambridge-ben. Története,
önvallomása öngyilkosságának napján hangzik el.
Aztán következik a mindent túlélõ, alkalmazkodó
Jason elbeszélése – (lásd Iaszón és az aranygyapjú a
görög mitológiában!), akinek összekuporgatott pénzét a Quentin lány elrabolja és megszökik egy cirkuszossal; és amit végezetül a negyedik, a szerzõ által külsõ szemmel láttatott rész egészít ki. Négyféle
nyelvben, négy változatban pereg le elõttünk ugyanaz az álom. Az elbeszélések egymást kiegészítik, de
külön-külön is teljes értékûek.
A mûben „korunk látomása”, a modern világ tárul fel elõttünk: egyszerû, nagyon alapvetõ, humánus
elemeibõl összeálló bonyolult rendszer, a modern
ember végzetesen bizonytalan, de mégis gyötrelmes
bizonyossággal létezõ erkölcsi világrendje. Így vall
minderrõl maga a szerzõ:
„Megkísérlem elmondani a történetet, hogy megszabaduljak az álomtól, amely szüntelenül gyötör...”
Fiam, Absolon!
(Új Palatinus Könyvesház KFT, 2005)
A regény alapjául
szolgáló bibliai történet
a következõ: Dávid király fia, Amnon érzéki
vágyában megkörnyékezte saját féltestvérét,
Támárt és megerõszakolta. Dávid részérõl a
felelõsségre vonás
azonban elmaradt. Dávid másik fia, Absolon,
aki Támárnak édestestvére volt, maga akart
igazságot tenni. Bérgyilkosokkal megölette
fivérét, ezután õ sem maradhatott otthon, menekülnie kellett. Apja kezdetben nem engedte hazatérni,
de évek múlva mégis hazahívatta, de nem engedte a
maga színe elé. Ahogy Amnonnal, úgy Absolonnal
szemben sem tudott következetes lenni Dávid király:
nem akarta felelõsségre vonni, de teljesen megbocsátani sem tudott neki.
Hasonlóan más Faulkner regényekhez, a Fiam,
Absolon! is a Dél allegorikus története, Dávid király
és fia Salomon vitája utalás az „akaratos, csökönyös”
fiúra, aki harcol az apja által felépített birodalom-

mal szemben. A történet mintegy tükör, amelyben
a fõszereplõ, Thomas Sutpen felemelkedése és bukása az idealisztikus Dél gyengeségét illusztrálja.
Tündöklés és nyomorúság; fölívelés és hanyatlás:
klasszikus tragédia.
Thomas Sutpen, az az ember, aki ültetvényt teremt a vadonból, házat épít (Sutpen’s Hundred =
Sutpen Száza), dinasztiát alapít, átküzdi magát nélkülözésen, társadalmi elõítéleten és polgárháborún,
egészen a végsõ és teljes bukásig: gazdagsága odavész, családja szétzüllik, gyermekei egymást pusztítják. Megkedvelteti magát egy helyi kereskedõ lányával, Ellen Coldfielddel. Ellen két gyermeket szül
neki, Henry-t és Judith-ot a sorstragédiára rendelteket.
Henry a Missisippi Egyetemre kerül, ott találkozik egyetemi társával, Charles Bonnal. Henry meghívja Charles-t otthonukba a karácsonyi ünnepekre.
Charles és Judith megszeretik és eljegyzik egymást.
Azonban Thomas Sutpen rájön, hogy Charles Bon
a saját fia egy korábbi házasságából, és igyekszik a
házasságot megakadályozni.
Hogy mi is történt Sutpen Százán a család hányatott sorsú tagjaival, abba az olvasó éppoly lassan nyer bepillantást, mint a regény négy elbeszélõje, akik egyre tovább fûzik a mesét, s így teremtenek az alakok köré mítoszt. Elválaszthatatlanul
egybeolvad fikció és valóság, így csak homályosan,
fokról fokra tárul fel a Sutpen elméjét betöltõ terv
és a végzetes bukás históriája. Faulkner stílusának
eredetiségét, szereplõinek változatosságát, a tragikus sorsok páratlanul intenzív, ám olykor humort
is megcsillantó ábrázolását kitûnõen foglalja össze
az írótárs, Roben Penn Warren véleménye: „Nincs
a világirodalomban olyan táj, amely tárgyi valójában
elevenebben jelenne meg elõttünk, mint Faulkner
képzeletbeli megyéje.”
A mû jellegzetesen déli történet: a fajgyûlöletben gyökerezõ „különleges intézmény” átkos következményeinek elrettentõ példája. De jellegzetesen
amerikai történet is: a „korlátlan lehetõség” illúziójára épült nagyszabású vállalkozás furcsa példázata.
Megmutatja, hogy mire képes – és mire nem – önerejébõl, önmagát maradéktalanul megvalósítva (és
megsemmisítve) az ember.
„Az ember egymaga – mondta regényét magyarázva a szerzõ – sohasem tud szembenézni az igazsággal. Az igazság vakít. Belenézünk, de csak egy
változatot látunk belõle...” Faulkner „igazságát” nem
annyira a látvány sejteti, mint inkább a hang: az Elbeszélés Hangja. A hang az emberiség történetének
legmélyérõl hallatszik – mint az Atreidák meséjének
görög tengermoraja, mint a bibliai Dávid király sírása: „... Édes fiam, Absolon! Absolon, édes fiam!...”
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Megszületik augusztusban
(Az újabb fordítás
címe: Augusztus fénye) (Kalligram Kiadó,
2010)
Faulkner 1932-ben
megjelent regénye fájdalmas történet a Mississippi vidékérõl, „az
elátkozott Délrõl”:
gyilkosságok, fajgyûlölet, erõszak és kiszolgáltatottság megrázó
históriája. Lena Grove,
az egyszerû parasztlány utazásának történetét mondja el, aki
terhességének utolsó heteiben útra kel, hogy felkutassa születendõ gyermeke apját. Az õ tekintetén át
tárul elénk a Mississippi menti világ: ültetvényes
arisztokraták és „szegény fehérek”, korrupt bírák és
kegyetlen gengszterek népes serege, akiket kegyetlen törvények irányítanak. Ez a világ töri össze Lena
Grove hõn remélt boldogságát, és ez szabja meg újszülött gyermekének sorsát is.
Az egyszerû, csendes, végtelen hittel rendelkezõ vidéki lány, Lena már tizenévesen megtanulta,
hogy hogyan nyissa és csukja zajtalanul az ablakot
abban a kis szobában, amelyet számos unokatestvérével oszt meg. Ezt a képességét használja ki akkor
is, amikor alig húszévesen megismerkedik Lucas
Burch-csel, akitõl néhány titkos éjszakai találkozást
követõen teherbe esik. Burch hamarosan eltûnik, de
Lena egy pillanatra sem esik kétségbe, mert rendületlenül hisz abban, hogy a férfi majd megteremti az
otthont, amelyre a születendõ gyereknek szüksége
van, és a kellõ idõben üzenni fog érte. Ám az üzenet egyre várat magára, ezért Lena egy napon felkerekedik, és hol gyalogolva, hol stopposként utazni
kezd oda, amerre a férfit sejti, mert mindenáron szeretne még a gyerek megszületése elõtt újra összekerülni az apával.
A lány mindjárt a regény elején megérkezik
Doane’s Mill-bõl, Alabamából a Mississippi állambeli Jeffersonba, a Faulkner által kitalált Yoknapatawpha megye székhelyébe. Hamar kiderül, hogy
Lena gyermekének apja valóban ebben a városban
tartózkodik – ám Lena és Burch találkozását, illetve kettejük kapcsolatának törvényesítését számos
tényezõ akadályozza.
Sõt egy idõ után úgy tûnik, Lena útja és a lány
kapcsolata a reménybeli férjével nem is a legfontosabb szál a regényben, a hangsúly fokozatosan áttevõdik a többi jeffersoni lakos életére és cselekedeteire. Jefferson tipikus poros, fülledt atmoszférájú
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város, ahol az amerikai Dél minden jellegzetes figurája megtalálható: vannak bigottan vallásos emberek,
akik képtelenek megbocsátani a lelkészüknek, amiért annak felesége szégyenletes életmódot folytatott;
van minden fehér férfi, aki azonban a kor törvényeinek értelmében mégiscsak feketének számít, mert
csordogál némi fekete õsöktõl származó vér az ereiben; van monomániás lelkész, akinek az egyetlen
vágya az életében, hogy Jeffersonban élhessen és van
jenki családból származó vénkisasszony, aki magányosan él a város szélén és minden pénzét és energiáját a feketék sorsának javítására fordítja.
A rengeteg eltérõ személyiségû, múltú, származású, bõrszínû, világ- és politikai nézetû szereplõ
között elkerülhetetlenül megjelennek a pusztító indulatok, amelyeknek elõbb-utóbb muszáj a felszínre törniük a forró, feszült hangulatú jeffersoni nyárban. Faulkner a feszültségkeltés mestere: szabadon
ugrál mind a térben, mind az idõben, és folyamatosan változó nézõpontokból mutatja meg az eseményeket. A lassú történetszövés, a nézõpontok és az
idõsíkok gyakori váltása egyszerre teszik a regényt
modernné, mégis a régi értelemben olvasmányossá;
mintha egy mesét hallanánk egy mindentudó öregúrtól, aki nem fél elénk tárni mindent, ami a rideg
valóság.
Sartoris
(Kalligram kiadó,
2010, Budapest)
Faulkner a Sartoris címû regényét az
akkor már híres írónak, Sherwood Andersonnak ajánlotta. Nem
véletlenül. Anderson,
a pályakezdõk (Hemingway, Faulkner)
patrónusa ezzel a tanáccsal bocsátotta el a
fiatal délvidékit az
1920-as évek New Orleans-i bohém környezetbõl: „Te vidéki gyerek vagy; igazában nem ismersz mást, mint azt a kis földdarabot ott Mississippiben, ahonnan származol. De ez nem baj. Az
is Amerika. Ha ezt az alig-ismert összetevõt kivennénk belõle, az egész összeomlana, mintha egy téglát kihúznánk a falból.” Faulkner szót fogadott. Hazament a Lafayette megyei Oxfordba, 1929-ben megírta a Sartoris regényt akkor még „Lobogók a porban” (Flags in the Dust) címmel. Ebben a mûben
teremtette meg a valóságból egy átlényegített mitikus földdarabot, Yoknapatawpha megyét és székvárosát, Jeffersont, valamint népességét, fehér és fe-
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kete lakóit.
Ez a könyv tehát jó alkalmat kínál, hogy az olvasó megkezdhesse Yoknapatawpha felfedezését.
Mármint a beavatatlan olvasó, aki az elmúlt 36 évben csak innen-onnan hallott valamit errõl a különleges regényvilágról, melynek „prototípusa” 1974-ben
jelent meg magyarul. Göncz Árpád fordította, mint
sok más mûvét is.
A Sartoris önéletrajzi fogantatású családregény.
A kezdetén a fiatal Bayard Sartoris visszatér
Jeffersonba a Nagy Háborúból, ahol ikertestvére,
John a harcok során, egy akcióban életét veszítette.
A fiatal Bayardot kísérti a testvére halála, vakmerõ
és önpusztító viselkedésûvé válik. Vakmerõen vezeti bérelt autóját, és egy hídon balestet szenved. Felépülése során kapcsolatba kerül Narcissa Benbowval, akit feleségül is vesz. Merész és vakmerõ viselkedése nem változik. Egy idõ múlva elhagyja
Jeffersont, itt hagyva viselõs feleségét Jenny nénikéjénél. Végül õ is meghal egy teszt repülés során, éppen fia születése napján.
Faulkner stílusáról néhány gondolatot: a problematikus írásmódok közé tartozik, azok közé, melyeket manapság „kísérletezõ (experimentális)” irodalmi mûfajnak neveznek. Prózája helyenként nehezen érthetõ. Nem könnyû olvasmányok...
Aprólékos figyelmet szentel az elõadásmódnak
és a hanglejtésnek. Faulkner az áramló tudat-folya-

mával írásaiban gyakran erõs érzelmeket fejez ki,
idõnként felhasználja a déli vidék sajátos elemeit,
de ugyanakkor ésszerû, logikus is. Mindez komplikálttá teszi regényeit. Karakterei változatosak: néger rabszolgák leszármazottjaitól, a fehér szegényektõl, a földmûvesektõl, és a munkásosztály tagjaitól kezdve az arisztokratákig mindenkirõl írt.
1956-ban, egy amerikai irodalmi folyóiratban közölt
interjú alkalmával Faulkner megjegyezte: „Ha egy
írót érdekel a technika, forduljon a sebészhez vagy
a falazó kõmûveshez. Nincs automatikus módja az
írásnak, nincs leegyszerûsített megoldás. A fiatal író
számára bolondság lenne akármilyen elméletet követni. Tanulj a saját hibáidból – az emberek csak a
saját tévedéseikbõl tudnak okulni. Az igazi mûvész
az, aki nem hisz abban, hogy bárki is elég jó ahhoz,
hogy tanácsot tudjon neki adni – hiúsága páratlan.
Mindegy mennyire, tiszteli az idõs írót, célja, hogy
felülmúlja.”
William Faulkner a Nobel-díjat 1949-ben kapta
meg, de ténylegesen csak 1950-ben jutalmazták a
Svéd Akadémia késése miatt.
Irodalom:
William Faulkner on the Web, Nobel Prize in
Literature 1949, Cultura.hu, Faulkner literary
criticism.
Orosz István dr.
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