Elektronikus folyóirat

2018. II. évfolyam 12. szám

ázi

Hírmondó
A B É K É S M E G Y E I K Ö Z P O N T I K Ó R H Á Z H AV O N T A M E G J E L E N Õ K I A D V Á N Y A

Fotó: Márton Gabriella

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

2018. II. évfolyam 12. szám

Tartalom
In Memoriam Fodor Lajos
(1950-2018)

3

prof. dr. Pintér Miklós

XXIII. Tudományos
Diákköri Konferencia

4

Herczeg Viktória

A „Cochrane gondolat”-tól az
evidenciákon alapuló irányelvekig

5

Hojcska Ágnes Erzsébet

Juhász Károly Emlékülés

6

Tudományos fórum
egy fiatal orvos emlékére
Tölgyesi Ágnes

Télapó idén is megérkezett

8

Ajándék-özön a Gyermekosztály lakóinak
T. Á.

A karácsony illata

9

Mézes csodák versenye a gyógyító
intézményben
Tölgyesi Ágnes

Fotó: Márton Gabriella

Dsida Jenõ: Itt van a szép karácsony
Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi fínom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?
Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.
Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhitat
minden szívet átitat.
Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.
Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!

Mézeskalács verseny egy zsûritag
szemszögébõl

10

Nagy Diána

Az Én Karácsonyom rajzpályázat

13

dr. Balogné Pruha Mária Anett

A karácsonyfa története

18

Gróza Anna

Karácsony – 2018

19

Ünnepi készülõdés intézményünkben

Ünnepi mûsor az Árvay-teremben

22

Enyediné Szegedi Gabriella

Könyvajánló
Orosz történet:
Ljudmila Ulickaja: Imágó
Orosz István dr.

BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ

27

2018. II. évfolyam 12. szám

3

IN MEMORIAM
FODOR LAJOS
(1950–2018)
Prof. dr. Fodor Lajos 2018. december 4-én elhunyt. Halála alig felmérhetõ veszteség a Pándy Kálmán Kórház számára. Fodor professzor szakmai felkészültsége, aktív tudományos tevékenysége, szervezõkészsége és hasznos személyes kapcsolatai biztosították azt, hogy kórházunk központi laboratóriuma nagy lépésekkel fejlõdött és jó nemzetközi színvonalat ért el. Fodor dr. 1982-ben lett a gyulai laboratórium munkatársa, ahol lehetõséget kapott a szegedi egyetemen elkezdett gyógyszerkémiai kutatásai
folytatására. Ennek eredménye volt 1986-ban a tudományos minõsítés kandidátusi fokozatának megszerzése. Kémiai kutatásainak szakmai elismerése
végül a Magyar Tudományos Akadémia doktori címének elnyeréséhez vezetett 2014-ben. Megjelent kb.
140 kémiai tárgyú közleménye, számos társszerzõvel
jelentõs arányban külföldi folyóiratokban. Közben
megkapta a kémikusok legjelentõsebb hazai elismerését, a Zemplén Géza díjat.
A laboratóriumi diagnosztika területén a legjelentõsebb változások az automatizálás területén következtek be a gyulai laboratóriumban. Ez a korszak
világszerte a nyolcvanas évek végén kapott lendüle-

tet, ennek a periódusnak a gyulai laboratórium is részese volt. Fodor dr. 1995-ben kapott kinevezést a
laboratórium vezetésére és elõdjének törekvései szerint az automatizálás és a minõség ellenõrzés lett a
fõ célkitûzés. Ez már az új diagnosztikai épületben
érte el teljes kifejlõdését.
Pályafutása második szakaszában Fodor dr. aktívan bekapcsolódott a változó fennhatóságú gyulai
Egészségügyi Fõiskola mûködésébe, mint igazgató és
elõadó. Ezt a gödöllõi Szent István Egyetem egyetemi tanári kinevezéssel honorálta.
Néhány szó Fodor professzor nem szakmai jellegû arcképéhez: rendkívül széleskörû mûveltség,
különös tekintettel a történelemre, mûvelõdéstörténetre, melybõl a gasztronómia sem maradhatott ki.
Mindezt átlagon felüli utazási aktivitás és világlátás
támasztotta alá. Az utóbbi években nagy szerepet
kapott életében a képzõmûvészet és a klasszikus
zene. A magyar irodalom pedig mindvégig, elsõ helyen József Attila.
prof. dr. Pintér Miklós

Ha féltem is, a helyemet megálltam –
születtem, elvegyültem és kiváltam.
Akárhogyan lesz, immár kész a leltár.
Éltem – és ebbe más is belehalt már.”
(József Attila: Kész a leltár)
TISZTELT PROFESSZOR ÚR, KEDVES LAJOS! BÉKE VELED!
Mindazok, akik ismerték, tisztelték, szerették Õt, végsõ búcsút vehetnek Tõle 2019. január 16-án 16 órától
a gyulai Vigadóban, ahol egy szál fehér rózsával róhatják le kegyeletüket.
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XXIII. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA
A Tudományos Diákköri mozgalom több mint 60
éves múltra tekint vissza Magyarországon, és egyben
a legfontosabb tehetséggondozási forma a magyar
felsõoktatásban. Célja a hallgatók bekapcsolása a felsõoktatási kutatómunkába, továbbá a kutatási
eredményeik számára
szakmai nyilvánosság és
megítélés biztosítása.
A gyulai fõiskolán az
elsõ helyi TDK-konferencia 1996 õszén került megrendezésre a diplomás
ápoló képzés hallgatóinak
részvételével. A tudományos diákköri tevékenység
azóta folyamatosan mûködik, melybe a késõbb indult szakok (szociális
munka, majd az egészségügyi szervezõ) hallgatói is
bekapcsolódtak. Az 1996
és 2017 között megrendezett huszonkét helyi TDK
konferencián összesen 207 elõadást tartottak hallgatóink, közülük összesen harmincan az OTDK-n is
elõadhatták pályamunkájukat, hatan helyezettek, illetve díjazottak lettek.
Az idei, 2018-as kari TDK fordulón 11 hallgató
mutatta be pályamunkáját, olyan témákat kutatva,
mint a gyermekszegénység, a dolgozó nõk aktuális
élethelyzete, az önállóság és az integráció a támogatott lakhatásban, a kora gyermekkori élmények hatása a késõbbi kapcsolatokra, az érzelemszabályozásra és az általános szorongási szintre, a munkanélküli roma nõk képzése és továbbfoglalkoztatása a szociális szférában, a betegelégedetlenségek okai a Békés Megyei Központi Kórház Sürgõsségi Osztályain, a stroke utáni újrakezdés, illetve a sarkadi kistérség egészségügye.
A verseny helyezettjei:
I. Herczeg Viktória – szociális munka (BA)
Pályamunka címe: A koragyermekkori élmények hatása a késõbbi kapcsolatokra, az érzelemszabályozásra és az általános szorongási szintre
Témavezetõ: Sándor Zita, fõiskolai tanársegéd (GFF ESZK)
II. Bakó Ferenc – ápolás és betegellátás (BSc)
Pályamunka címe: Tudásmenedzsment az in-

tenzív ápolásban - Belsõ továbbképzés hatása az EKG és vérgázelemzéssel kapcsolatos
ismereteken keresztül
Témavezetõk: Dr. Molnár Anna (adjunktus,
Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet); Dr. Beke
Szilvia, fõiskolai docens
(GFF-ESZK)
II. Papp Andrea Erzsébet – ápolás és betegellátás (BSc)
Pályamunka címe:
Stroke utáni újrakezdést
támogató technikák
Témavezetõ: Dr. Vida
Tünde, osztályvezetõ fõorvos (Mezõtúri Kórház
és Rendelõintézet, Mozgásszervi Rehabilitációs
Osztály)
III. Krutek Judit – szociális munka (BA)
Pályamunka címe: Az intézményi kitagolással kapcsolatos nézetek a szociális szakemberek körében
Témavezetõ: Czinderi Kristóf, tanársegéd
(GFF ESZK)
Közönségdíjat kapott:
Herczeg Viktória
Dr. Dankó Miklós-díjat kapott (A díjat 2013-ban
alapította az Intézet, mellyel a TDK konferencia mindenkori legjobb ápoló szakos elõadóját jutalmazza a
zsûri):
Bakó Ferenc
A szekció Értékelõ Bizottságának döntése alapján a szekcióból minden helyezett: Bakó Ferenc,
Herczeg Viktória, Krutek Judit és Papp Andrea Erzsébet pályamunkája nevezhetõ a XXXIV. Országos
Tudományos Diákköri Konferenciára.
Herczeg Viktória
végzõs hallgató
Gál Ferenc Fõiskola ESZK – szociális munka szak
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A „COCHRANE GONDOLAT”-TÓL AZ EVIDENCIÁKON ALAPULÓ IRÁNYELVEKIG
Hojcska Ágnes Erzsébet MSc
gyógytornász, Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház;
intézeti egészségügyi szakértõ, Fürdõváros Tudományos Kutatóintézet
Napjaink egészségügyi ellátásában a betegek gyógyítására számos módszer és terápiás eljárás áll az orvosok és a szakdolgozók rendelkezésére. A gyógyító
gyakorlat célja mindig a beteg legmegbízhatóbb, és
leghatékonyabb szintû ellátása. Ehhez elengedhetetlen az orvostudományi és számos más tudományterület kutatási eredményeinek ismerete. Ez a gondolkodásmód az alapja a bizonyítékon alapuló orvoslásnak (EBM = Evidence Based
Medicine) is, mely során elengedhetetlen
a tudományos és gyakorlati információk
komplex ismerete és helyes értelmezése
(1).
Az EBM hazai alkalmazásának segítésére és fejlesztésének támogatására jött
létre a Magyar Cochrane Tagozat a Pécsi Tudományegyetemen 2014. október 16-án. A Tagozat, törekvéseinek megvalósítása érdekében kurzusokat és továbbképzéseket szervez az evidenciák megismerése iránt érdeklõdõ szakembereknek. A
Cochrane Tagozat kurzussorozatának egyik állomása
Gyula volt 2018. november 23-24-én, a Békés Megyei
Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház Tudományos Bizottságának támogatásával. A kórház Árvay
termében megrendezésre kerülõ kétszer fél napos ingyenes workshopon orvosok, szakorvosok, szakdolgozók egyaránt részt vettek.
A programban nyolc elõadás szerepelt a
„Cochrane Gondolat”-tól (2) kiindulva a szakmai
irányelvekig, melyeket nem kisebb szakemberek ismertettek, mint dr. Decsi Tamás professzor, dr. Kis
Erika, dr. Mogyorósy Gábor, akik a Magyar
Cochrane Tagozat elismert szakemberei.
A kurzust dr. Márk László PhD, a Békés Megyei Központi Kórház Tudományos Bizottságának
elnöke nyitotta meg, és felkérte az elõadókat a tudományos elõadások megtartására.
Az elsõ elõadáson dr. Sipos Ildikó (SE ÁOK
Neurológia Klinika) elõadásában ismerhette meg a
hallgatóság a „Cochrane Gondolat”-ot és annak magyarországi elterjedését és mai helyzetét.
A második elõadáson dr. Mikó Alexandra (PTE
KK I. sz. Belgyógyászati Klinika) a meta-analízist,
mint a bizonyítékok összességének legfõbb eszközét
mutatta be. Dr. Mogyorósy Gábor (DE ÁOK Gyermekgyógyászati Intézet) betekintést nyújtott az evidencia minõségének eldöntését segítõ GRADE
szemléletbe (3). A nap záró elõadása során dr. Decsi

Tamás professzor úr (Magyar Cochrane Tagozat
igazgató) az egészségügyi irányelvek sokszínûségére
világított rá. Érzékeltette az irányelvek, a szakértõ
bizottságok és az egyéni vélemények fontosságát, valamint a dokumentáció jelentõségét.
A workshop második napja dr. Kis
Erika (SZTE ÁOK Bõrgyógyászati és
Allergológiai Klinika) szakmai irányelvkészítésrõl szóló elõadásával vette kezdetét, megalapozva a nap empirikus hangulatát. A továbbiakban Decsi professzor folytatta az elõzõ napi elméleti
alapok gyakorlatba való átültetését, majd
dr. Ma³gorzata Ba³a (Cochrane Poland,
Jagiellonian University Krakow) angol
nyelvû elõadása hangzott el a hallgatóság bevonásával az irányelvek megbízhatóságának és érvényességének ellenõrizhetõségérõl.
Az utolsó elõadást dr. Endrei Dóra (PTE KK, általános elnökhelyettes) tartotta az irányelvkészítés kérdésfeltevéséhez kapcsolódóan, interaktívan a résztvevõkkel gyakorlatban is alkalmazva a PICO modellt
(4).
Az elõadássorozat a hallgatóság részérõl a vizsgafeladatok megválaszolásával, a Cochrane magyarországi csapata részérõl pedig az evidenciák alkalmazására ösztönzõ gondolatokkal zárult.
A tudományos kutatások iránt érdeklõdõ gyógytornászként a workshop-on hallottak megerõsítettek
abban, hogy a szakorvosokon és a kutatókon kívül
a szakdolgozóknak is fontos a saját szakmájuk protokolljában elmélyülni és azt munkájuk során alkalmazni. Véleményem szerint ugyanis a protokollok
ismerete nem csak az eredményesebb betegellátást
segítik elõ, hanem a gördülékenyebb team- munka
megvalósulását is, mely ugyancsak a hatékonyabb
betegellátás kulcsát képezi, ami az EBM célja.
Felhasznált irodalom (a kurzuson elhangzottak alapján)
1. Armstrong, E. C. (2003). Harnessing new technologies while preserving basic values.
Families, Systems, & Health, 21(4), pp. 351-355. doi:10.1037/h0089616.
2. Sipos I. (2018): A Cochrane Gondolat 30 éve. Bizonyítékon alapuló szakmai
irányelvek a gyakorlatban elõadás, Magyar Cochrane Tagozat Workshop Gyula, 2018. 11.
23-24. pp.
3. Liet, J.M., Ducruet, T., Gupta, V., Cambonie. G. (2015): Heliox inhalation therapy for
bronchiolitis in infants. Cochrane Database of Systematic Reviews2015, Issue 9. Art. No.:
CD006915.DOI: 10.1002/14651858.CD006915.pub3.
4. Koon, T., Clara, K. C., Mario, V. Sumathy, R. Salim, Y. (2009): The Prospective Urban
Rural Epidemiology (PURE) study: Examining the impact of societal influences on
chronic noncommunicable diseases in low-, middle-, and high-income countries. 158(1)
pp. 1-7. https://doi.org/10.1016/j.ahj.2009.04.019
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JUHÁSZ KÁROLY EMLÉKÜLÉS
TUDOMÁNYOS FÓRUM EGY FIATAL ORVOS EMLÉKÉRE
Ötvenöt évvel ezelõtt, 1963. október elsején
kezdte meg a Békés Megyei Kórházban orvosi pályáját egy fiatal orvos az akkori II. számú sebészeti
osztályon, majd félévnyi gyakorlat után a dr. Radnai
László vezette urológiai osztályra került. Kórházunkba érkezése után szinte napra pontosan öt évvel (október 6-án) kiváló minõsítéssel urológiai szakvizsgát
tett a SOTE Urológiai Klinikán. Ezt követõen a gyulai kórházban végzett gyógyító tevékenysége mellett
ellátta az orosházi kórház urológiai szakrendelését
is. Aztán, Gyulán megkezdett orvosi pályája után tíz
évvel – ismét egy októberi napon – 1973. október 30án tragikusan fiatalon elhunyt a szakmai és emberi
tulajdonságai miatt tisztelt és szeretett orvos.

Emlékének 1974 óta tudományos üléssel tisztelegnek gyulai utódai. Ekkor rendezték meg elsõ íz-

ben kórházunkban a Juhász Károly Emlékülést,
amely alkalmat teremt fiatal orvosainknak a szakmai
fórumon történõ bemutatkozásra, elõadói rutinszerzésre.
2018-ban – immár 44. alkalommal – december 13án került megrendezésre az esemény. A tudományos
ülés elsõ részében dr. Márk László, a Tudományos
Bizottság elnöke átadta a 2017. évi emlékülés díjazottjainak a pénzjutalmat:
1. Sárgaság és ami mögötte van
Kovács Bernadett
Gyermekosztály, Gyula
2. A vékonybél daganatok diagnosztikája. A capsula endoszkópia és az enteroszkópia szerepe
Netye Zoltán, Crai Stefán, Bordás Levente,
Szalai László, Illyés Sándor, Gurzó Zoltán,
Fazekas Ilona, Liechtenstein-Zábrák József*, Novák János
III. Sz. Belgyógyászati Osztály–Gasztroenterológia, Endoszkópos Laboratórium, Patológiai Osztály*
3. Paraneoplasias syndroma és a mi mögötte van
Gál Anita, Varga Mária, Keszthelyi Péter*,
Szepes Zoltán**, Krenács László***, Sikorszki László****
Gasztroenterológiai Osztály Békéscsaba, Reumatológiai Osztály Gyula*, SZTE I. sz. Belgyógyászati Klinika**, SZTE Patológiai Intézet***, Sebészeti Osztály Kecskemét****
4. A subcardiális varixvérzés kezelése Histoacryl alkalmazásával. Saját tapasztalataink.
Crai Stefán, Ilyés Sándor, Rácz Beatrix, Vágó
Angéla, Bordás Levente, Netye Zoltán,
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Szalai László, Gurzó Zoltán, Fazekas Ilona,
Novák János
III. Sz. Belgyógyászati Osztály–Gasztroenterológia, Endoszkópos Laboratórium
5. Az adenodin szerepe a gyermekkori ritmuszavarok sürgõsségi ellátásában
Szabó Andrea, Környei László
Gyermekosztály, Gyula
Ezek után sor került a Semmelweis Emlékév alkalmából meghirdetett „Semmelweis követõi” pályázat eredményhirdetésére. A beérkezett pályamunkákra felajánlott pénzjutalmat (100.000,– Ft-ot) megosztva az alábbi két pályamunka nyerte:
1. Hojcska Ágnes és Gálné Szilágyi Lilla: Infekciókontroll és kézhigiéné Semmelweistõl napjainkig a
gyógytornászok szemszögébõl
2. Pongrácz Zoltán:„Kórházi fertõzések megelõzése
– Semmelweis Ignác munkásságának tükrében”

A december 13-ai emlékülésen hat elõadás hangzott el a tizenkét beadott tudományos munka közül:
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

7
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 eseményt, melynek helyi üléselnöke dr. Boros Zoltán és dr. Márk László volt, a videoközvetítés
által követhették a Réthy Pál Tagkórház Remenártermében is, ahol a helyi moderátor, dr. Varga Márta tartotta a kapcsolatot a munkatársak között. Az
elõadók igyekeztek tartani a 10 perces idõkorlátot,
így a kérdésekkel és hozzászólásokkal együtt is sikerült hozzávetõleg másfél órába sûríteni a tudományos ülést.
A Tudományos Bizottságnak leadott további hat
elõadást 2019. január 17-én hallgathatják meg az érdeklõdõk.

BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ
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TÉLAPÓ IDÉN IS MEGÉRKEZETT
AJÁNDÉK-ÖZÖN A GYERMEKOSZTÁLY LAKÓINAK
Idén a Pándy Kálmán Kórház gyermekosztályán
betegeskedõ gyermekekhez Gyula város Önkormányzata kalauzolta el Télapót, sõt a biztonság kedvéért - hogy el ne tévedjen - egyenesen a polgármester, dr. Görgényi Ernõ kísérte el. Kíséretéhez a gyulai Erkel Ferenc Mûvelõdési Központból Pepe Manó,
vagyis Baracsi István is csatlakozott, aki vidám zenés mûsorral járult hozzá a kis betegek öröméhez,
gyógyulásához.
A Télapó a város ajándékain kívül átadta a kórház finomságokkal megtöltött csomagjait is. Közben
rendhagyó, zöld-fehér ruhába öltözött "kollégái" is
betoppantak és újabb ajándékok kerültek elõ a Fradi-zsákból.

Aztán másnap visszatért - igaz, egy másik Télapó képében, ezúttal Békéscsabáról - hogy újra megörvendeztesse a bent lakni kényszerülõ gyerekeket.
Ehhez járultak még hozzá a Gyulai Kengyelfutók, így
idén igazán mozgalmas, ajándékokkal, vidámsággal
teli ünnepnapokat éltek meg a Gyermekosztály lakói. A gyógyulásukért dolgozó orvosok, nõvérek,
valamint a - különbözõ illetõségû, hagyományos és
újhullámos ruhába öltözött - Télapó ezúton kíván
mielõbbi gyógyulást nekik!

BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ
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A KARÁCSONY ILLATA
MÉZES CSODÁK VERSENYE A GYÓGYÍTÓ INTÉZMÉNYBEN
Második éve, hogy a hideg novemberi/decemberi
reggelen a Békés Megyei Központi Kórház ápolónõi,
szakdolgozói sejtelmesen becsomagolt süteményes
tálcákkal a kezükben sietnek a konferencia-terem
felé, ahol már terített asztalok várják a süteményversenyre benevezett alkotásokat. Az elsõ ilyen rendezvény 2017-ben a Kossuth Zsuzsanna emlékév alkalmából került megrendezésre, amikor kizárólag az
ápolás nagyasszonya, Kossuth Zsuzsanna késõi utódai mutathatták meg süteménykészítõ tudományukat.
Az ötletgazda, Kuti Árpádné Romvári Éva (a Pándy
Kálmán Tagkórház Stroke osztályának fõnõvére) idén
– lazítva a versenykiírás szigorú szabályain – az intézmény valamennyi munkatársához intézte a felhívást.
Az idei verseny témája a mézeskalács volt. Ezen
belül több témakörben készültek el a csodaszép alkotások. Mesebeli hangulatot árasztó hagyományos
házikó és díszdoboz, némelyik olyan mûvészi cukor-csipke csodával díszítve, melyek láttán senki nem vetemedne kóstolásra. Alkotói nem is engedték volna, hiszen remekmûvüket árverésre
szánták a verseny után, a
befolyt összeget pedig a
békéscsabai Réthy Pál
Tagkórház gyermekosztályának ajánlották fel.
Aztán ott illatoztak
az ellenállhatatlan aprósütemények, természete-

sen ezek is egyenként gondosan kidíszítve, de elkerülhetetlenül fogyasztásra „ítélve”.
A napjainkban egyre gyakoribb lisztérzékenység
ihlette a gluténmentes mézeskalács kategóriáját,
amelynek ízértéke és látványa semmiben sem maradt
el a hagyományostól.
Ahogy az elõzõ évi verseny Kossuth Zsuzsanna
születésének 200. évfordulója alkalmából szervezõdött, úgy az idei megmérettetés egyik alkotópárosának „versenymunkáját” a legnagyobb magyar orvos,
Semmelweis Ignác születésének bicentenáriuma ihlette. A bölcsõ és a benne pihenõ pólyásbabák, valamint az anya-gyermek óriás plakett és a „klórmeszes” kéz mind-mind a magyar orvos géniusz életmûvének állított emléket.
A látványos, karácsony-illatú rendezvényt – melyet idén november 29-én rendeztek meg a Pándy
Kálmán Tagkórház Árvaytermében – megtisztelte
jelenlétével dr. Becsei
László fõigazgató fõorvos
és Mészáros Magdolna
ápolási igazgató is. Az elmúlt évhez hasonlóan tekintélyes szponzor-csoport támogatta a rendezvényt, hogy a szervezõk
méltóképpen fejezhessék
ki köszönetüket munkatársaiknak. Köszönjük a
rendezvény támogatóinak
– a Békés Megyei Központi Kórház, a Bokréta

BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ
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Virágüzlet, a Csabagyöngye Kulturális Központ, az
Egészségedre Egyesület, a Melódia Virág- és Ajándékbolt Gyomaendrõd, a Mogyoróssy János Városi
Könyvtár Gyula, a Norbi Update Low Carb Gyula

és a Rubin Panzió Gyomaendrõd – értékes ajándékait!
Tölgyesi Ágnes

MÉZESKALÁCS VERSENY EGY ZSÛRITAG SZEMSZÖGÉBÕL
Nagyon megtisztelõ volt számomra, amikor felkértek a mézeskalács verseny egyik zsûritagjának.
Nagyon igyekeztem szakértõ szemmel véleményezni a mûveket, de nem volt könnyû egy olyan versenyben, ahol némelyik pályamûvet meg lehet kóstolni,
míg másokban csak gyönyörködni lehet. Egytõl egyig
fantasztikusak, ötletesek,
finomak voltak. Minden
pályázó mûvén fel lehetett
fedezni a rászánt idõt és
energiát, sõt a verseny
helyszínén néhány asztal
elrendezése is beillet egyegy remekmûnek. Hárman alkottuk a zsûrit
(Gróza Anna, Bajiné Major Tímea, Nagy Diána),
és bár nem beszéltünk
össze és nem is együtt
méltattuk a mézeseket
(nem is lestünk egymásról) néhány esetben a
pontszámok teljesen megegyeztek. Azt hiszem, sikerült egymásra hangolódnunk. 7 egyéni versenyzõ és 7 csapat jelent-

kezett a megmérettetésre és a szervezõket dicséri,
hogy végül mindenki kapott valami csodálatos ajándékot.
Mindenkit csak bátorítani tudok, hogy a legközelebbi ilyen jellegû versenyem megmutassa magát, vagyis a keze munkáját, hiszen nincs veszíteni valója.
Legyen a következõ
verseny jelmondata: Nem
csak a külsõ, de az íz is
számít!

BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ
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AZ ÉN KARÁCSONYOM RAJZPÁLYÁZAT
Saját kiállításom témáján gondolkodtam, amikor
eszembe jutott, az ötlet, hogy mi lenne, ha kivételesen nem a saját munkáimat állítanám ki, hanem gyermekek alkotásait egy általam választott témáról.
Gyermekként nagyon szerettem pályázatokon részt
venni, így adta magát az ötlet, hogy milyen formában ösztönözzem a gyermekeket, az alkotásra.
Szerintem nagyon fontos a tehetséggondozás, bár
ilyen kicsi korban még nem igazán errõl van szó. Az
alkotás örömével kell megismertetni a gyermeket, így
részesei lehetnek a kész alkotás feletti sikerélménynek, ezáltal növelhetjük önbizalmukat, önértékelésüket és önmagukról alkotott képüket. Nem mellékes
szempont az sem, hogy fejleszti a koncentrációs képességet, a szépírást és a szövegértést.
Az év egyik legszebb ünnepéhez közeledünk,
ezért választottam „AZ ÉN KARÁCSONYOM” címmel, a karácsonyi rajzpályázat témát. Manapság a gyerekek sokkal inkább mesét néznek a TV-ben, vagy telefonon játszanak, így felfedezetlenül marad a bennük
rejlõ kreativitás, tehetség, az alkotás iránti vágy.
Éppen ezért, hogy ösztönözzem õket az új technikák kipróbálására, vagy a régen szeretettek felelevenítésére, a pályázat technikáját tekintve szabad
kezet adtam. Mindegy mivel, csak alkossanak! Mozgassa meg a fantáziájukat, és vessék papírra az érzelmeiket, gondolataikat. Így a késõbbiekben fogékonyabbá válhatnak a mûvészetekre, nagyobb versenyszellem jellemzi majd õket.
A pályázat kiírásakor 3 korcsoportot hirdettem.
A legkisebbek esetében fõként ragasztási technikát alkalmaztak, de volt, aki rajzolt, vagy festett.
3,5 éves kortól a gyermekek már tudatosan rajzolnak. Tudják, mit akarnak papírra vetni. Lehet, számunkra, felnõttek számára ugyanúgy néz ki két alakzat, de a gyermekek különbözõ jelentést tulajdonítanak nekik. Ezt a képek elején feltüntetett gondolatok is alátámasztják. A különbözõ mûvésztechnikák ceruza, ecset, zsírkréta, ragasztás, mind fejlesztik a kreativitást, és a finommotorikus képességet. 4
éves kor felett a gyermekek már tudatosan alkotni
szeretnének, már az élethûségre törekednek ábráikkal, de a történet még nem feltétlenül a valósághoz
köthetõ. Inkább szürreálisnak mondhatóak, akár
csak a következõ korcsoport képeinek egy része is.
A II. korcsoportnál tökéletesen megfigyelhetõ,
hogy megjelenik az emberábrázolás, már fejlettebb
arányérzékkel rendelkeznek a gyermekek. A színárnyalatok használata egyre fontosabb szerepet kap.
A III. korcsoport esetében már abszolút technika, térlátás, kompozíció, hangulat a jellemzõ.

10 éves kor felett inkább a valóságot vetik papírra. Realitás jellemzõbb.
A kiállításon megfigyelhetõ a gyermekrajzokból
évrõl évre a fejlõdés. Minden korosztálynak megvan
a maga varázsa. Érdemes megnézni õket!
Egyesek szimbolikusan ábrázolták a karácsonyt,
másoknál a nemek megkülönböztetése volt kifejezõbb, az érzelmek színekben, alakokban történõ
hangsúlyozása, vagy a dimenziók, a mozgó alakok,
esetleg a perspektivikus ábrázolás meghatározóbb,
ami miatt kitûnt a többiek közül. Bár a téma egységes, minden rajz más és más. Éppen ez az, ami különlegessé teszi, ezt a kiállítást. Közel 170 alkotó,
ugyanarról a témáról, mégis 170-féleképp.
2018. december 6-án a Békés Megyei Központi
Kórház Árvay termében került megrendezésre a verseny eredményhirdetése, valamint a kiállítás megnyitója.
A mûsort Dombóvári Vanda vezette. A megnyitót Becseiné Lock Gabriella, Gyula Város Egyesített
Óvodájának vezetõje is megtisztelte jelenlétével.
A megnyitó beszédet követõen Horváthné
Sarkadi Ildikó felkészítésével a Galbácskerti Óvoda
készült egy színvonalas Betlehemes játékkal, ami a
közönséget teljesen lenyûgözte.
1. Korcsoport
I. helyezett: Deák Botond Endre
Gyula Város Egyesített Óvodája: Ewoldt Elíz
Óvóda
II. helyezett: Gulyás Vivien
Gyula Város Egyesített Óvodája: Mágocsi úti
Óvoda
III. helyezett: Rafael Kiara
Gyula Város Egyesített Óvodája: Béke Sugárúti Óvoda
2. Korcsoport
I. helyezett: Bócsik Lili
Gyula Város Egyesített Óvodája: Törökzugi
Óvoda
II. helyezett: Szeredi Zoltán
Sarkadi Általános Iskola Kötegyáni Tagintézmény
III. helyezett: Balogh Réka Borbála
Gyula Város Egyesített Óvodája: Béke Sugárúti Óvoda
3. Korcsoport
I. helyezett: Burnac Jasna
Vésztõ, Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
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II. helyezett: Vas Zsolt
Vésztõ, Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
III. helyezett: Tokai Máté
Gyula, Anyuka a Légzésrehabilitációs Osztályról küldte be a gyermek rajzát

Boldog-Horváth Ilona felajánlásából, különdíjazottak:
1. Molnár Kamilla
Gyula 5. sz. Általános Iskola és Sportiskola
2. Harascsák Szilvia
Vésztõ, Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
3. Fanyó Márk
Vésztõ, Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
4. Kis Pál
Vésztõ, Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
5. Molnár Mira
Gyula Város Egyesített Óvodája Tagintézménye: Máriafalvai Óvoda
6. Orosz Nóra
Gyula Város Egyesített Óvodája: Béke Sugárúti Óvoda
7. Bene Liliána
Gyula, szülõ küldte be a gyermek rajzát
8. Krasznai Dóra
Gyula Város Egyesített Óvodája: Mágocsi úti
Óvoda
dr. Balogné Pruha Mária Anett és egy anonim
támogató felajánlásából különdíjazottak:
1. Bálint Beatrix Ilona
Sarkadi Általános Iskola Kötegyáni Tagintézmény
2. Papp Bernadett
Karácsonyi János Katolikus Általános Iskola
3. Tóth Réka
Vésztõ, Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
4. Schneider Carl Márk
Gyula Város Egyesített Óvodája: Béke Sugárúti Óvoda
5. Bánhegyi Hunor
Gyula Város Egyesített Óvodája: Béke Sugárúti Óvoda
6. Csiki Kristóf
Sarkadi Általános Iskola Kötegyáni Tagintézmény
7. Bánhegyi Karda
Gyula Város Egyesített Óvodája: Béke Sugárúti Óvoda

8. Balogh Bianka
Gyula város Egyesített Óvodája Tagintézménye: Gyulavári Óvoda
9. Kovács Violetta
Gyula Város Egyesített Óvodája: Béke Sugárúti Óvoda
10. Surinás Lotti
Gyula, 5. sz. Általános Iskola és Sportiskola
11. Pallag Nikoletta
Sarkadi Általános Iskola Kötegyáni Tagintézmény
12. Ádám Gréta
Karácsonyi János Katolikus Általános Iskola
13. Szívós Dóra
Gyula, szülõ küldte be a gyermek pályázatát
14. Kosztin Luca
Gyula Város Egyesített Óvodája: Törökzugi
Óvoda
15. Pénzes Gábor
Vésztõ, Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
16. Borga Dóra
Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános
Iskola, Óvoda és Kollégium
1. Kozák Bálint
Gyula, 5. sz. Általános Iskola és Sportiskola
2. Halász Klára
Sarkadi Általános Iskola Kötegyáni Tagintézmény
3. Brendt Dominika
Sarkadi Általános Iskola Kötegyáni Tagintézmény
4. Lázár Lili
Vésztõ, Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
5. Höffler Antónia
Budapest, szülõ küldte be a gyermek pályázatát.
6. Gombkötõ Csenge
Gyula Város Egyesített Óvodája: Mágocsi úti
Óvoda
Az eredményhirdetést követõen a Béke Sugárúti Óvoda gyermekei Bajóné Aradszky Anett koreográfiáját, egy modern rénszarvas táncot adtak elõ.
A mûsor zárásaként Frida és Orsi az Implom József
általános Iskolából saját koreográfiájukkal kápráztatták el a közönséget. Búcsúzóul minden gyermek csokoládét, vagy cukrot kapott.
A mûsor végén senki sem távozott üres kézzel.
A kiállítás 1 hónapig megtekinthetõ a Pándy Kálmán Tagkórház Igazgatási épületének aulájában.
dr. Balogné Pruha Mária Anett
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház
Minõségirányítás
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A KARÁCSONYFA

TÖRTÉNETE
(Mikor az összetartozás túlszárnyal az intézmény határait)

Negyedik éve, minden évben felállítunk egy óriási karácsonyfát a Pándy Tagkórház Rendelõintézetének aulájában, a dolgozók és annak a néhány száz betegnek örömére, akik naponta megfordulnak e helyen. A fenyõt minden évben
Kónya Tünde adományozta. (Ezúton is nagyon köszönjük!) Történt azonban,
hogy elfogyott a kertjükbõl a fenyõ. Mire jó a facebook?
– Egy felhívást tettem közzé, hogy ha valaki fel tud jó szívvel ajánlani egy
nagy fenyõt a rendelõintézetünkbe, akkor ezt örömmel elfogadjuk.
– Másnap jött a felajánlás Szabó Ágnes (korábbi kolléga) részérõl. A kivágás kicsit bonyolultnak látszott, de
– Bundik László (korábbi kolléga) megoldotta.
– Az intézmény gondnokának szervezésében kertész kollégák elhozták a
rendelõintézetbe.
– Kónya Tünde speciális tartót adományozott hozzá.
– Papp Zoltán (korábbi kolléga) belefaragta a tartóba.
– A rendelõintézet kreatív aktív asszisztensei elkészítették a kézzel készített díszeket a fára. A karácsonyfánk több hétig gyönyörködteti a rendelõben megforduló jóérzésû embereket. Az összefogás, az összetartozás
nem ismer lehetetlent! Akarni kell jót tenni! Megéri a fáradozás. Boldog
vagyok, hogy ilyen emberek vesznek körül!
Hálásan köszönjük mindazoknak, akik munkájukat önzetlenül adták a megvalósításhoz!
Belsõ békét kívánok mindenkinek az ünnepvárás csendjében és szép életet!
Gróza Anna
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KARÁCSONY – 2018
ÜNNEPI KÉSZÜLÕDÉS INTÉZMÉNYÜNKBEN
Elfogytak a naptár lapjai, elfáradt az év – és vele
mi is. A testi-lelki megterhelést jelentõ munka, az
embert próbáló küzdelmek embertársaink elvesztett
egészségének visszaszerzéséért csak azok számára
érthetõ és bírható, akik benne élnek. Betegként, hozzátartozóként, nem egészségügyiként érthetetlen,
egyben csodálatra és tiszteletre méltó az elhivatott
orvosok és nõvérek küzdelme, akik (kinek hogyan
sikerül a létszámhiány miatti egyre nehezebb mûszak-beosztás) nappalaikat és éjszakáikat szentelik
a gyógyítás, ápolás mindennapos kihívásainak. Akik
minden nap megküzdenek a szorongás, a félelem, a
fájdalom enyhítésének nehézségeivel.
Hogyan marad közben idejük, erejük egy bátorító szóra, érintésre, mosolyra? Olyan apró jelzések-

re, amelyekkel azt üzenik – sokszor szavak nélkül is
– embertársaiknak: itt vagyok, segítek, számíthatsz
rám, amíg csak tudom, szebbé, élhetõbbé teszem az
életedet.
A betegség sosem jön jókor, de aki ünnepek táján kényszerül kórházi ápolásra, sokszorosan elhagyatottnak érzi magát. Nézzük csak, hogyan igyekeznek a „láthatatlan angyalok” szebbé, örömtelibbé tenni a gyógyítás ünnepközeli pillanatait. Akik hivatásuknak tekintik az orvoslás és ápolás csodálatos mesterségét, õk lélekbõl teszik, amit tesznek. Hogy milyen sokan vannak, arra az alábbi összeállítással szeretnénk példát mutatni.
Köszönet mindazoknak, akik elhozták az ünnep
hangulatát intézményünkbe.

Pándy Kálmán Tagkórház:

III. Belgyógyászat
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ÜNNEPI MÛSOR AZ ÁRVAY-TEREMBEN
Az idei évben a gasztroenterológiai osztályokat
kérte fel kórházunk menedzsmentje a kórházi karácsonyi ünnepség megrendezésére. Püskiné Köleséri
Erzsébettel, a Réthy tagkórház gasztroenterológia fõnõvérével közösen kezdtünk gondolkodni, hogyan is
tudnánk méltón megünnepelni a karácsonyt kórházunkban. Osztályunkon dr. Rácz Beatrix gyermekei
vállalták, hogy énekkel, zenével gazdagítják a programot. Az endoszkópos laborunkban dolgozó Mester Károlyné orvosírnok unokája szintén szívesen vállalta, hogy énekével színesíti a rendezvényt, a Réthy
Pál Tagkórház részérõl pedig az Over3 zenekar vállalta a fellépést. A zenekar két tagjának szülei kórházaink orvosai: dr. Varga Márta, dr. Hajdú László
és dr. Szeberényi Tamás. Az udvaron, a bejáratnál a
vendéghívogatót Sánta Tamás ápoló kollégánk trombitán játszotta.
Fontos volt kitalálni, mivel tudnánk kedvesked-

ni a megjelenteknek. A mézeskalácsra esett a választás, hiszen ez hozzátartozik ehhez az ünnephez. Kovács Istvánné és Berndtné Antal Ibolya ápolók kisütötték a finom süteményt, melyet közösen díszítettünk, még a nagylányom is segített! Pappné Vicze Julianna ápolási asszisztens szorgalmasan csomagolta
apró ajándékunkat. Süteménnyel készültek még ápolóink: Pálfi Sándorné, Fodor Zsuzsanna és Szabó
Anna. A díszítésben segédkeztek osztályunk dolgozói: Pappné Vicze Julianna, Pálfi Sándorné, Tapolcsányiné Balog Éva, Szabó Anna, társosztályunk munkatársai és Rácz Imre. A díszítéshez Rostás István
tobozokat hozott nekünk, melyet festéssel tettünk
ünnepivé. A hangosítás zenei háttérmunkálataiban
Bánfi Barnabás segített. A gyermekek ajándékozásához az osztály munkatársai nagymértékben hozzájárultak, de több osztályról is érkezett ajándékcsomag. Külsõ felajánlók is hozzájárultak felajánlásuk-
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kal a gazdag karácsonyhoz: Forró Csillától ajándékcsomagokat, Mrena Edinától süteményeket kaptunk.
Az ajándékok társasjátékok, plüssállatok, könyvek,
édességek, kifestõk, kirakós játékok voltak, melyeknek a gyermekek nagyon örültek. A karácsonyfa alatt
maradt ajándékokat a kórházban fekvõ gyermekeknek ajánlottuk fel.
Az ünnepséget színesítette a mézeskalács versenyre készült szebbnél szebb alkotások kiállítása is.
Köszönet a Pándy Tagkórház Röntgen osztályról
Hrabovszki Pálnénak, Perei Hajnalkának és Szikes
Mártonnak, a Stroke osztályról Kuti Árpádné Romvári Évának, a Szülészet-Nõgyógyászati osztályról
Molnárné Romvári Gabriellának, az Ideggondozó
munkatársainak: Nánásiné Duska Barbarának, dr.
Halmainé Schneider Évának, Für Anikónak, Kovács
Mihálynénak és Pallag Jánosnénak, a dietetikusoknak: Bagdiné Sebestény Évának és Szalai Ilonának,
az orvosi könyvtáros Kárpátiné Tölgyesi Ágnesnek és
a fotós Márton Gabriellának, a békéscsabai Gyermekosztály munkatársainak: Asztalosné Gutin Andreának, Machlichné Tarsoly Évának, Pataki Kittinek
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és Szilágyi Mártának, hogy ezeket a gyönyörû alkotásokat elhozták ünnepségünkre.
Nagyon sokan megtisztelték jelenlétükkel a karácsonyi rendezvényt, melynek szervezõként nagyon
örültem, örültünk.
Köszönet az Élelmezési osztály munkatársainak,
akik aprósüteményeket készítettek a rendezvényre.
Köszönet kórházunk igazgatóságának, hogy segítették munkánkat.
Köszönöm a készülõdés idején nyújtott segítséget valamennyi munkatársamnak, és köszönöm a
társosztály együttmûködését is.
Az eseményen az M1 is jelen volt, egy rövid
összefoglalót 2018. december 23-án láthatunk a televízióban ünnepségünkrõl.
A Gasztroenterológiai osztály nevében mindenkinek szeretetteljes ünnepeket, boldog új évet, és
mindenkinek jó egészséget kívánok!
Enyediné Szegedi Gabriella fõnõvér
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház
Gasztroenterológia
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KÖNYVAJÁNLÓ
OROSZ TÖRTÉNET: LJUDMILA ULICKAJA: IMÁGÓ
Regény, Magvetõ, Budapest, 2018

„Prológus: „Rajecska, vegyél a Jeliszejevszkijben
valami édességet. Mégiscsak purim van ma. Különben meg azt hiszem, kinyiffant a Szameh.”
„Epilógus: „Éjjel kettõ körül járt
az idõ, kilencszázkilencvenhat január 28-án. A költõ azon az éjen meghalt.”
A prológusból vett idézet 1953.
március 5-ét követõ reggelen Sztálin
(„Szameh”) halálának bejelentése
után hangzik el egy moszkvai lakásban, míg az epilógus helyszíne New
York, és Joszif Alekszandrovics
Brodszkij, Nobel-díjas orosz költõ,
esszéíró halálára utal.
Az irónõ saját családja bõrén is
megtapasztalta a regényben foglalt
történéseket. Ulickaja a baskíriai
Davlekanovóban született 1943-ban,
ahová családját a háború idején evakuálták. A következõ évben a család
visszatérhetett Moszkvába. Anyja
biokémikus volt, Ulickaja is két évig
genetikusként dolgozott egy akadémiai kutatóintézet laboratóriumában, de 1970-ben
szamizdat anyagok másolása, terjesztése miatt a laboratóriumot megszüntették, Ulickaját kollégáival
együtt elbocsátották.
A regény eredeti címe Zeleznij sater = zöld sátor), a fordító azonban az Imago címet választotta.
Ez a biológiából ismert fogalom: a kifejlett, ivarérett
szárnyas rovar neve, amely kifejlõdésének utolsó szakasza, a bábból való kibújás utáni teljes átalakulás.
A regényben szereplõ gyerekek is kamaszodnak, felnõtté válásuk jeleivel, „az átkozott kérdéseikkel”,
szenvednek a világ igazságtalansága láttán, sõt néhányan valamilyen versfélét is faragnak.
Ulickaja bonyolult, összetett szerkezetre fûzi fel
az idõben is nagy ívû történetet, az összefonódó történetszálakat. A történet tehát 1953-ban, Sztálin halálakor kezdõdik és egészen a kilencvenes évek végéig tart.
Tamara, Galja és Olga, három kislány három különbözõ családban három különbözõ hanghordozású kiáltásra ébred azon a reggelen, amikor a rádió
bemondja Sztálin súlyos betegségének hírét. 1953
márciusának elején vagyunk, a II. világháború vége
felé született nemzedék korai iskolásévei alatt.
A három fiút és jó barátot Ilját, Mihát és
Szanyát tekinthetjük a regény vezéralakjainak, de
hasonló figyelemmel tünteti ki az írónõ a nõi szerep-

lõk, Galja, Olga és Tamara életét is. A három fiú egy
iskolába járt. Ilja és Szanya elsõtõl kezdve, Miha
csak késõbb került hozzájuk. Az õ gyermekkoruk,
fiatalságuk és felnõtté válásuk szorosan összefügg, cselekedeteik közvetve és közvetlenül is meghatározzák
egymás sorsát. Miha Melamudot felnõtt korában deportálják, Ilja
Brjanszkij a fényképezést szereti,
filmmûvészeti iskolát végez, Szanya
gyermekkori kézsérülése után bár elvégzi a konzervatóriumot, zeneteoretikus lesz. Mellettük más szereplõk
is bemutatásra kerülnek; családtagok, tanítók és tanárok, mesterek, besúgók, feljelentõk, katonatisztek,
konspiránsok, szamizdat-terjesztõk,
egy számunkra már-már feledésbe
merült világban. A fiúk irodalomtanára, Viktor Juljevics, akiért rajonganak tanítványai, eltöpreng a felnõtté
válás lehetõségein a diktatúra és elnyomás idejében. Juljevics az egyik
legmeghatározóbb pontja a három
barát életének. Irodalomtanár, aki a tulai tüzérségi
iskolában végzett, a II. világháborúban a jobb karját elvesztette. Grúz származású, de német és lengyel vér is kering ereiben. irodalomtanár, de földrajzot és történelmet is tanít az iskolában. Kezdetben
vidéken, majd Moszkvában. Õ az, aki felnyitja tanítványai szemét az irodalomra, mint „menekülési lehetõségre”, és irodalmi helyszíneket bejáró sétákat
szervez kis csapatának, az „orlikok” számára. A séták közben felidézõdnek Puskin életének részletei is.
Elmondása szerint Puskin krakéler (kötekedõ) típusú ember volt. Bár szerette a nõi nemet, de Moszkvát nem, mert „túl sok itt az asszonyság”.
A könyvben idézetek olvashatók Joszif Brodszkijtól, a késõbbi Nobel-díjas költõtõl, de Borisz
Paszternáktól is. 1953-ban még antiszemita kampány
zajlik, egészen márciusig Sztálin haláláig. Halála megrázza az egész országot: Hallják Beethovent a rádióban, látják a kisírt szemû tanárnõket az iskolában,
mindenki sír éjjel-nappal. Látják az agyontaposott
embereket, a pánikot a nagy Sztálin halála után, a
ravatal körüli tömeget. Több mint ezer ember halt
meg a nagy tülekedésben, amirõl nem szóltak a híradások, õket csendben temették el. E szörnyû napokban elhunyt még egy ember, magányosan, otthonában: a zeneszerzõ Szergej Prokofjev.
Az írónõ, akárcsak hõsei, szeretné bemutatni ezt
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az egész orosz univerzumot, tárgyaival, lakosaival,
mûalkotásaival és törvényeivel együtt. Ott vannak
például a mellékszereplõk. Rengeteg olyan embert
ismerünk meg, akik hatással vannak a fõszereplõk
sorsára. Ulickaja mindenkinek az életét részletesen
bemutatja, gyakran egész novellányi, a fõszáltól független epizódokkal. Ezek érdekes, néha szórakoztatóan megírt alkotások. Így Pierre Sand orosz származású belga VIT küldött (1957-ben, a Moszkvában
megtartott „Béke és barátság” jelszóval kísért VIT)
többször visszatérõ története is. A VIT után hónapok múlva sok moszkvai lány csodálkozva ad majd
életet színes bõrû gyermekének... A túl kicsi csizma
c. epizódban, amelyben a nõi szereplõ, Mása a Gulag
szamizdat kiadású példányának lapjaival tömi ki a
kissé szûk csizmáját, így a megérkezõ nyomozók persze nem találják a keresett és tiltott Szolzsenyicin
regényt. Történelmi távlatba helyezi az 1968. augusztusi csehszlovákiai bevonulás miatt tiltakozó diákok
és fiatalok történetét, a tatárok kitelepítése miatti
felháborodást (ti. bár egy 1967-es szovjet határozat
eltörölte a krími tatárok elleni kollektív bûnösség
vádját, ami a kitelepítésükhöz vezetett, a szovjet kormány semmit nem tett annak érdekében, hogy elõsegítse Krímre történõ hazatérésüket, és hogy megtérítse az elvett életekbõl és ingóságokból fakadó
károkat. aktivistahálózatukat, létrehozni ismét régi
értékeiket. A krími tatárok egészen az 1980-as évek
közepéig, a persztrojka kezdetéig nem térhettek
vissza a Krím-félszigetre), vagy az érdemrendekkel
kibélelt, rejtegetett nõi alsó történetét („A kitüntetett bugyi” címû fejezetben).
Ehhez hasonló „A szegény nyuszi” címû epizód,
amelyben Dimitrij Dulin a kutatóintézetben az aspirantúráját az alkoholizmus psychés hatásairól írja,
az alkohol hatását a nyulakon kísérletezve ki. A regény cselekménye amint látható, nagyon szerteágazó, már csak a regény idõtartama miatt is. Jó példa
erre az Artúr király esküvõje címû érdekes, cselek-

ményt, abszurd humort bemutató epizód (Artur
Koroljov nyugalmazott tengerészrõl), vagy a kevésbé komikus, inkább tragikus történet a német származású orvosról, Edvin Jakovlevics Vinbergrõl, aki
Dulin laborvezetõje volt. Sokan gyanús alaknak tartották, mivel Németországból menekült a Szovjetunióba. Oroszországban egy hónap múlva letartóztatják és a fasiszták elõl majdnem húsz évig lágerben
rejtegették. Sztálin halála után rehabilitálták, mint
kiderült tévedésbõl vitték el. A láger gyengélkedõjének orvosaként képezte magát, szinte a modern
tudomány elõtt járt. Végre Németországba utazhatott, tele reményekkel, útitársa ismeretlenül Ilja
Branszkij volt, akinek most is mint mindig, fényképezõgép lógott a nyakában (igaz, hogy film nélkül,
mert a szovjet határõrök kivették és átvilágították
azt). A nyugatra tartó repülõgépen Vinberg rosszul
lesz és meghal. Edvin Jakovlevics Vinberg emigrációja ezzel véget ér... („Az odaút” címû epizódban)
A szamizdat évtizedei ezek, amikor az orosz kultúra termékeit csak rejtve, rengeteg kockázat árán,
külföldrõl lehetett beszerezni. Amikor Paszternak
vagy Nabokov nevét csak suttogva lehetett kiejteni.
Kézrõl kézre jártak a vékony másolópapírra gépelt
verskötetek, regények és tudományos munkák olvasás vagy elrejtés céljából.
Ljudmilla Ulickaja a könyv végén köszönetet is
mond barátainak, ismerõseinek, a legendás elõadóknak, akiknek nagy színházi pillanatok köszönhetõk
(azzal a bizonyos Hamlet-elõadással a Tagankán
Viszockijjal a fõszerepben...). Az otthon maradt vagy
kénytelen-kelletlen emigrációba kényszerült (Izraelbe, az USA-ba, néhányan Nyugat-Európába) orosz
értelmiség képviselõinek. Ulickaja remek idegenvezetõ, színes, édes-bús történetekkel „szórakoztat”
minket Sztálin halálának pillanatától egészen az út
végéig: 1996. január 28-ig, Joszif Brodszkij halálának
napjáig.
Orosz István dr.
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