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Székely Dezsõ: Tavaszváró
Ibolyalevélen
bogárka-könnyek.
Nehéz a sírás,
nevetni könnyebb.
Derül az ég is,
örül a napnak.
Gyere szép tavasz,
ölbekaplak!

Fotó: https://cdn.pixabay.com/photo/2015/12/04/20/14/scented-violets-1077162_960_720.jpg
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GYAKORLATI

3
OKTATÁS

21.

SZÁZADI SZÍNVONALON

SKILL LABOR A BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZBAN
Mindig öröm, ha intézményünket érintõ fejlesztésrõl adhatunk hírt. Ezúttal a kórházunkban folyó
gyakorlati oktatómunka lépett egy nagyot elõre az EFOP-4.2.2-16-2017-00001 Skill-laborok fejlesztése projektnek köszönhetõen, amely 16 oktatókórházban – köztük a Békés Megyei Központi Kórházban is –
magas szintre emeli az orvosok és szakdolgozók gyakorlati oktatását. Magyarországon az elsõk között a
Pécsi Tudományegyetem orvoskarán hoztak létre az egyetem saját forrásából skill-labort, melyet 2016 márciusában adtak át. Most, éppen három évvel késõbb nem kis büszkeséggel tehetjük közzé a jó hírt, hogy
intézményünkben is létrejött a korszerû gyakorlati oktatás feltétele. Ezzel kapcsolatos kérdéseinkre dr.
Solti Árpád, a Pándy Kálmán Tagkórház Sürgõsségi Betegellátó Osztályának (SBO) vezetõ fõorvosa, a
skill-labor felelõse válaszolt.
– Mi is az a skill-labor? Mire való?
A skill-labor egy egészségügyi készségfejlesztõ
oktató egység. Elsõdleges célja azon egészségügyi ellátási feladatok begyakorlása, melyek biztonságos
körülmények között, szimulációs eszközökön is elvégezhetõek.
– Mikor, miért merült fel a labor létrehozásának
gondolata intézményünkben?
Szimulációs képzés már folyt intézményünkben.
A képzések egységesítéséhez és a labor létrehozásához – ahogy az e cikk bevezetõjében is olvasható –
az EFOP-4.2.2-16-2017-00001 Skill laborok fejlesztése
projekt adta meg a lehetõséget.
– Ki a mûködtetõ/fenntartó/tulajdonos?
A mûködtetõ a Békés Megyei Központi Kórház
(BMKK), a fenntartó és a tulajdonos az Állami
Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK).
– Helyileg hol mûködik az újonnan telepített skilllabor?
A Békéscsabai Réthy Pál Tagkórház sebészeti épületének 4. emeletén, a volt intenzív osztály helyén. A
hely oktatóterület céljára lett kialakítva az „Ellátás racionalizálása a Réthy Pál Kórházban” címû, TIOP2.2.4/09/1-2010-0022 azonosítószámú projekt keretében.

– Mi mindennel van felszerelve ez a modern gyakorlati oktatóhely?
Csak az eszközlista 3-4 oldal lenne. Összefoglalva: újraélesztés oktatására alkalmas eszközök, szakápolási és orvosképzés keretein belül használható
skill felszerelés az alapápolástól kezdve a katéterezés, a sebvarrás eszközein át a centralis véna szúrásig, lumbalpunctioig,
gépi lélegeztetésig.
– Kik használhatják és milyen céllal?
Minden intézményi dolgozó számára
szeretnénk alapszintû
újraélesztést (BLS)
oktatni. Ezt a fenntartó is tervezi kötelezõvé tenni, mint ahogy
az már sok más országban mûködik. Az
intenzív- sürgõsségiés invazív osztályokon
dolgozóknak
emelt szintû újraélesztést (ALS) oktatunk majd.
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A kórházi szakápolóképzés teljes spektrumát
szeretnénk felölelni, úgy a graduális oktatás részeként (kórházban töltött szakgyakorlatok alatt), mint
a postgraduális képzésben a MESZK (Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara) közremûködésével.
Speciális skill igényû tanfolyamokat szeretnénk
elhozni Békés megyébe, elsõsorban a légútbiztosításgépi lélegeztetés, ultrahangos képzés, endoszkópos
készségek, sebészeti technikák, kommunikációs- és
team tréningek (pl. stroke-team képzés, sepsis life
support, ASLS) területén vannak lehetõségeink.
A skill-laborokban létrehozandó, szimulációs
oktatást támogató, audiovizuális rendszer (SZOTA)
segítségével országos szinten lehetõvé válik a távoktatás.
– Milyen stádiumban van most a projekt?
A szakmai eszközöket átvettük, a bútorokat elhelyeztük. E tekintetben szinte készen állunk. A
skill-labor infrastruktúrájának kialakítása folyamatban van.

– Milyen protokoll szerint mûködik majd a skilllabor?
A mûködéséhez szükséges szakmai hátteret és
segítséget az adott régióért felelõs egyetem biztosítja. A projekt keretein belül részletes módszertani
kézikönyv és útmutató készül, a skill-labor házirendje szintén készen áll.
– Kik vesznek részt a laborban folyó gyakorlati
oktatásban?
Mint minden készségfejlesztõ központban, az oktatógárda a képzésekhez van hozzárendelve. A BLS,
ALS képzéshez saját instruktor-csapatunk van, a
szakápoló képzéshez a BMKK-ban már évtizedek óta
jól mûködõ oktatói hálózat áll rendelkezésre. A speciális képzések oktatói a szakterület hozzáértõ, elismert instruktorai lesznek.
Kedves Fõorvos Úr, köszönjük a tájékoztatást!
Sok sikert, hasznos oktatómunkát az új skill-laborban!

– Mikortól indul a „teljes üzem”?
Jelenleg már tudunk tartani mintaképzéseket. A
skill-labor mindenre kiterjedõ kialakítását követõen
indulhat az éles üzem, teljes kapacitással.
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EGY RÉGI ÁLOM VALÓRA VÁLIK
KÉPES BESZÁMOLÓ A GYERMEKOSZTÁLY KÖLTÖZÉSÉRÕL AZ ANYAINTÉZMÉNYBE
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A TERMÉSZET BEKÖLTÖZÖTT A PÁNDY GALÉRIÁBA
A József Dezsõ Amatõr Alkotókör neve már ismerõsen cseng a Pándy Galéria rendszeres látogatóinak fülében. Legutóbb 2018. júliusi számunkban
adtunk hírt Hunyadi Mátyás emlékév – Reneszánsz és
humanizmus címû kiállításukról, ahol a csoport 16
alkotója – köztük több kórházi munkatárs – volt jelen különbözõ technikákkal készült remekmûveivel.
Most az alkotókör két tagja – ezúttal egyikük
sem kórházi dolgozó – ismét visszajött, hogy apró
tanyák, templomok, virágok, domboldalak, vízen ringó vitorlások néhol harsány, máshol visszafogott színeivel hozzák be a természetet a galéria falai közé.
A két alkotó önvallomása – életükrõl, találkozásukról a természettel és a mûvészetekkel – az alábbiakban olvasható:

Marosán Rózsa
Nyolc éve foglalkozom komolyabban a festészettel. Nyaranta festõtáborokban veszek részt, ahol sokat tanulok, a téli idõszakban pedig a Békéscsabán
mûködõ amatõr festõk szabadegyetemére járok.
Diákéveim alatt vízfestékkel festegettem, de
amint munkába álltam, már nem volt idõm, csak álmodoztam, hogy egyszer majd ecsetet fogok a kezembe. Ez az álmom akkor valósulhatott meg, amikor nyugdíjba mentem. Azóta már nagyon sok kiállításom volt a megyében, és 2015 tavaszán részt vehettem Lengyelországban egy nemzetközi amatõr
festõk vándorkiállításán.
Tagja és titkára vagyok a Gyulán mûködõ József
Dezsõ amatõr festõszakkörnek, hetente egyszer jövünk össze. Sok jó barátra találtam ebben a közösségben.

Nagyon szeretem a természetet, fákat, virágokat,
a szép zenét és sokat olvasok. Barátnõimmel gyakran járok a Bihari hegyekben, fényképezünk és festegetünk. Amikor elkezdek festeni, megszûnik körülöttem a világ, teljesen kikapcsolódom és feltöltõdöm. Kívánom, hogy mindenki találjon magának
nyugdíjas éveire hasonló elfoglaltságot, amiben örömét leli.

Sütõ Jánosné
1952-ben születtem. Gyermekkoromat az eleki
tanyavilágban töltöttem sok természetszeretõ gyermektársammal Ez a szeretet örök maradt. 41 évig
sertéstelep vezetõként dolgoztam, közel az állatokhoz, emberekhez és a természethez. Közép- és fõiskolás koromban már festészeti kiállításokra jártam.
Most városerdei lakásunk környezete is hatalmas ihletet ad a Körösök vidékének festésére. Nagyon szeretek festeni és szobrászkodni is. Még sok képet és
szobrot szeretnék alkotni. Gyakran alkotok festõtáborokban is, ez sokat fejleszt festészetemen.
2009-tõl tagja vagyok a gyulai József Dezsõ Alkotókörnek, 2010-tõl a Gyulai Alkotókörnek. 2010ben a „Békési tájak” kiállításon zsûridíjat kaptam.
2013-ban sok közös kiállításon vettem részt képeimmel. 2014-ben a gyulai Postagalérián volt kiállításom
és több közös kiállításon vettem részt Békéscsabán
és Gyulán. 2014 és 2018 között több közös kiállításom volt belföldön és Romániában, Szlovákiában.
Marosán Rózsa és Sütõ Jánosné kiállítása 2019.
április hónapban látogatható a Pándy Galériában.
(tolgyag)
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GYÓGYÍTÓ

IRODALOM

Az 1846-ban megnyitott kórházunknak – grófi és egyéb nemesi származású családok, továbbá módosabb polgárok nagylelkû adakozásának köszönhetõen – már a kezdetektõl volt betegkönyvtára. Az 1996-ban megjelent Jubileumi történeti emlékkönyvben leírtak szerint a II. világháború utáni évkönyvek azonban már nem említik a betegkönyvtárat. A ’70-es, ’80-as években még sikerült néhány száz kötetnyi szépirodalmat beszerezni és néhány osztályon elhelyezni, napjainkra azonban úgy tûnik – egykét osztály kivételével – felszámolásra kerültek a kihelyezett betegkönyvtárak.
Orvosi Könyvtárunkba a 2010-ben történt átköltözés után újra többször érkeztek
könyvadományok magánszemélyektõl, melyek egy külön helyiségben várják, hogy az
osztályok befogadják. Mindössze 1-2 polcra, egy kisebb könyvszekrényre van szükség,
melyet az adott osztály közösségi terében, esetleg folyosóján elhelyezve újra lehetõséget biztosíthatunk betegeinknek az itt tartózkodás alatti értelmes, tartalmas idõtöltésre.
Kérjük az osztályok vezetõ fõorvosait, fõnõvéreit, amennyiben igénylik a felkínált
lehetõséget, jelezzék azt az Orvosi Könyvtárban:
telefonon a 6626-os melléken, vagy írásban a tolgyag@bmkk.eu e-mail címen.
Ahogy a Házi Hírmondó valamennyi megjelent számának végén könyvajánlóval
szándékozunk kedvet csinálni az olvasáshoz, úgy az osztályoknak felkínált szépirodalmi kötetekkel a betegek már meglévõ, újra és újra jelzett olvasási igényét szándékozunk kielégíteni. Egy kis jó szándékkal, némi átszervezéssel komfortosabbá, élhetõbbé
tehetjük a kórházunkba érkezõ betegek számára az itt tartózkodás idejét.

Fotó: Tölgyesi Ágnes
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KÖNYVAJÁNLÓ
DARVASI LÁSZLÓ: VIRÁGZABÁLÓK (MAGVETÕ, BUDAPEST, 2015.)
A cselekmény a tizenkilencedik században játszódik Szegeden, körülbelül a harmincas évektõl
kezdve. Adott egy tizenkilencedik századi magyar
város, ahol együtt élnek magyarok, németek, szerbek, zsidók és cigányok, s amelyet hol éltet, hol pedig áradásaival pusztít el folyója, a Tisza. 1848-ban
itt Szegeden is föllángol a forradalom, véres ütközetek zajlanak a város körül, majd az idegen elnyomás
süket csöndet kényszerít a városra.
Ahol valaki megszállottan virágokat
ültet, hogy ott is levelek és szirmok
nõjenek, ahol senki nem várja, senki
nem akarja. És történetek, legendák,
mesék születnek az író tolla alól A
szavakból, mondatokból és sóhajokból, nevetésekbõl formálódik a történet.
„Faljon annak a szívébõl az éjszaka, aki azt meri mondani, szebben
is történhetett volna” – mondja a regény nyitó fejezetében Schütz bácsi.
A szegedi nagyárvízzel kezdõdik és
záródik a történet, és a jelenet, melyben az elõbbi idézet elhangzik, hétköznapi fogalmaink szerint egyáltalán nem mondható szépnek: katasztrófa elõl menekülõ emberek mindenütt, egy elhagyatott, feldúlt ház, süvítõ szél és vastag virágsziromszõnyeg az üres lakásban. Kulcsmondat ez, mely a
regény két jellemzõ vonását is elõrevetíti. Semmi sem
az, aminek látszik.” kezdi könyvismertetését Kovács
Rita a Magyar Narancs folyóiratban 2009 novemberében.
Testet ölt a történetben egy nõ, Pelsõczy Klára,
akinek tenyere közepén folt piroslik („angyal lábnyoma lehet, odaszállt, amikor születtél, táncolt a te kicsi tenyereden”), Apja Pelsõczy László hajótulajdonos, akirõl megtudjuk regényfolyam során, lányával
sokat járt a gõzhajón, kereskedett. Pelsõczy Lászlónak sok pénz kellett, holott jól menõ szõlõi voltak a
Rókuson. A történet során felgyújtják a hajóját és
meg is ölik õt a Tisza túlsó partján (biztosan átúszta, bár úszni nem tudott). Az 1845-ös esztendõben
Frei Teréz kalaposlány hozta a hírt a Fekete Sas utcába. A szövegen végigvonuló „tanítások”, „intelmek” sorozatát (néhol már-már prófétai hangon)
Pelsõczy László kezdi. A részegsége folytán látszólag rossz apa mondja lányának, Klárának: „csúf szavak hallatán ne botránkozz” (14. o), de lányát nem
akarja megkímélni a halott ember látványától sem:
„ne félj tõle Klárikám!” (23. o). Megjelenik és fon-

tos szerepet tölt be három férfi – Szép Imre, Szép
Péter és Pallagi Ádám –, akik mindannyian hol szenvedéllyel, hol önpusztító odaadással, hol csak bohém
módon próbálják meghódítani Klárát. Ott van egy
nem akármilyen doktor, Schütz bácsi, és egy fûmuzsikus, aki évszázadok óta zenél egy fûszálon, meg
az õ kompániája, Mama Gyökér, Féreg úr és Levél úr. És elõtûnik egy
tizenkilencedik századi magyar város,
Szeged is.
A kötet öt nagyobb részbõl és
két keretfejezetbõl áll. A középpontban egy különös szerelmi négyszög
áll: Pelsõczy Klára férjével, Szép Imrével való kapcsolata mellett szerelmi viszonyt folytat annak bátyjával,
Péterrel, illetve a fiúk féltestvérével,
Pallagi Ádámmal. A regény az õ közös történetüket meséli el a szereplõk különbözõ perspektíváiból. Klára életében ez a három férfi játszik
döntõ szerepet, három testvér. Ennek a szövevényes szerelmi négyszögnek áll a középpontjában 1848 Vízkereszt éjszakája. Apránként tudjuk
meg, mi történt akkor éjjel, de már
a Kláráról szóló részben is sejteni lehet. „Mindenki eljön”. Vagyis Klára szeretkezik
mindhárom testvérrel, és teherbe esik, hogy az is eldönthetetlenné váljon, kitõl.
Pelsõczy Klárán kívül összetartja a három férfit, „ a három árulót” egy könnyûvérû lány is, akit
prostitucióért megbotoztak a Fõ téren, de tovább
folytatja mesterségét. Tehetségesen le is rajzolja vendégeit. Klára asszony egyik alkalommal, amikor meglátogatta szobájában, a szobája falán rajzokat látott,
amin a regény fõszereplõi mind felismerhetõk, nemcsak egymás számára, hanem Klárinak is. Õ megvette
azokat és hazavitte.
Minden rész valamelyik fõszereplõt állítja középpontba: az elsõ, a „Vad mimóza”címû Klárával
foglalkozik, a második, „A semmi kertésze Imrével,
a harmadik,”Fehér árnyék”Ádámmal, az ötödik,”Édes
hús”Péterrel.
A négy nagy fejezethez csatlakozik még egy A
cigányok bejövetele címmel, amely a Gilagóg vajda
vezette cigány törzsrõl szól. Ez a fejezet csak lazán
kapcsolódik a többi cselekményszálhoz, és tele van
fantasztikus, mesebeli történésekkel. A fõnök
Gilagóg vajda, akinek lányát Szomnakajt 1850 nyarán Imre a vajdától rabolta el. Kláráéknál takarított.
„Habred aggastyánként született, százéves is le-
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hetett talán amikor kibújt az anyja hasából” Úgy születetett, hogy nem volt szája, A vajda szájat vágott
Habred csecsemõpofájába születése után –és elsõ
szavai:”adjatok pénzt” voltak.
Az egyik cigánylány (Masa) Mama Gyökér hajszálából Klára beteg testébõl, akinek a tenyerén piros folt nõ („fiatal volt, szép, a mellének tejszaga
volt”, 189.o.) egy hernyóval fekete halat húzott ki felgyógyulása elõtt. Meseszerû történet az Aranyfogú,
aki Gilagóg szívét akarja kiharapni, és Masa szívébõl is kiállt annak csontnyeles kése. De meghalt, mert
homlokába fúródott egy vasszög. Meseszerû történet, mintha bódultságban történnének (cukros
máklével csititották Szomnakajt is),
Szegedre való bevonulásuk során lopkodtak a
házakból (magyar, zsidó, szerb házakból vegyesen),
még Sczütz bácsi orvosi táskáját is ellopták, de
visszakapta, amikor a doktor Gilagóg mellkasi sebét
megszabadította az aranyférgektõl.
Mint fentebb említettem, Szegeden játszódik a
legtöbb jelenet, a szereplõk olykor kiruccanást tesznek a császárvárosba, a Nyírségbe, vagy átutaznak
Budapesten, de a dél-alföldi város és annak sajátos
kultúrája, hangulata az, ami az egész regényre rányomja a bélyegét. Jellegzetes szegedi utcákon, tereken, városrészeken laknak, illetve fordulnak meg
a szereplõk (az Oskola utcán német polgárok sétálnak, Palánkban németnek szerb, szerbnek német a
szomszédja (helyén épültek a klinikák és a Fogadalmi Templom), Boszorkánysziget, sörházkaszárnya,
stb.).,valamint nagyon nagy szerepe van a Tiszának
is. A regény a szegedi 1979-es nagy árvíz leírásával
zárul
Ami miatt a „Virágzabálók”-at olvasgatva mégis eltéveszthetetlenül és minden kétséget kizáróan
Szegeden érzi magát az olvasó, az azért van, mert a
nyomtatott oldalakból szinte kipárolog a Tisza nehéz szaga, szinte érezni a földnek, a fáknak, a házaknak, utcáknak az illatát, érezni a levegõ és a fény
sûrûségét, karcolnak a Boszorkánysziget bokrai, és
látni a disznófejet a Széchenyi téri platánfáin. Ez talán helyismeret kérdése is, de a lapokból kiárad egy
csakis Szegedre jellemzõ atmoszféra, még akkor is,
ha másfélszáz évvel ezelõtt is játszódik a történet
körbehálózó erek olyanok, akár az egymással keveredõ emberi sorsok”. (20.o.) Éppígy keveredik a múlt
és a jelen is.
Szép Imre a botanikus, a növénytudós.. A történet középpontjában álló, Szép Imre által tartott
elõadásról minden szereplõtõl mást tudunk meg. Klárában, aki alig emlékszik valamire, az marad meg,
hogy „a növénynek semmiféle vonatkozásban nincsen dolga az emberrel, mert minden máshogyan van
rajta, mint ahogy elgondolhatnánk.” (145. o) Az elõadásról, melynek címe ugyanaz, mint a könyvé: Virágzabálók, csak emlékfoszlányokat olvashatunk.
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Témája egy nem létezõ regényrõl írt kritika. Könyv
az ugyanolyan címû könyvben, ezáltal kézenfekvõ a
párhuzam, és hogy kísérletet tegyünk arra, hogy a
„valódi” regényt a fiktívrõl hallott információk alapján értelmezzük. A regnáló hatalomnak nem tetszik
a fenti elõadás, ezért Imrét súlyos börtönre ítélik,
amit Josephstadt-ban kell letöltenie, itt látogatja meg
felesége hosszú utazás során Klári (Pest, Pozsony,
Bécs, Olmütz, Pardubitz végül Josephstadt a fõ állomások).
Szép Péter, a mitikusan nagy erejû férfi Imre
testvére. Látszólag õ éli a legszabadabb életet, ideoda csavarog a világban, számos szeretõje van, ám a
róla szóló könyv bukott emberként jellemzi. Ölelésében összeroppannak a nõk, anyja elvesztését nem
tudja kiheverni, nincsen rendes, polgári otthona és
asszonya, hanem kódorog összevissza. Klára mégis
ilyennek szereti, és ilyennek várja. S Péter egyszer
csak megjelenik a házban, és elõvesz egy csöppnyi
likõröspoharat a szíve felõl, amibõl egy csepp sem
löttyent ki. Másik holtig tartó szerelme pedig Zsófia, a szatmári földbirtokos- és költõnõ, a Sivatag virága. És mégis Bécsbe nõsül, Schütz doktor lányát
veszi feleségül, a többszörösen özvegy, bolond nõt,
Sperlnét (született Schütz Kornéliát).
Pallagi Ádám pedig féltestvére Szép Imrének és
Péternek, anyja a fiúk apjának volt a szerelme. Egy
régi történetben találkozunk vele elõször, amit Klára apja mesél a kislánynak: „egy forró nyári napon,
amikor a lösz keményre száradt, egy fiút szögeztek
rá a társai, kifeszítették, akár Jézust a rómaiak, rákalapálták a szerencsétlent a mederfalra, és hagyták,
hogy kiszenvedjen. Éppen virágzott a kérész! Mintha e csodás esemény is a büntetés része lett volna, a
rovarok a jajgató fiú szájából röppentek elõ, hogy
aztán forogva hulljanak a Tiszába” (38–39. o.). Aztán Klára sokat álmodik ezzel a történettel, és „amikor évek múlva Frei kalapos asszonyságtól hazatérõben ez az arc minden különösebb elõzmény nélkül elébe ereszkedett a portól szikrázó Fõ tér forgatagában, egyáltalán nem csodálkozott. Gyerekkorától készülõdött arra, hogy Pallagi Ádámot felismerje, s amikor a pillanat megtörtént, nyugalom áradt
szét benne” (39. o.).
Schütz bácsi figuráját érdemes még külön kiemelni. Orvos, aki idõnként átmenetig megmagyarázhatatlan vakságban szenved. Néha az az érzése az
embernek, mintha õ, Schütz doktor tartaná kezében
a szálakat. Rálátása van valamennyi szereplõ életére, belsõ lelki rezdüléseikre, s befolyást is gyakorol
rájuk. Õ az orvos és ha segítségre van szükség, mindig ott terem, és igyekszik mindenki életében mindent elrendezni. Nagy sokára derül csak ki, hogy az
õ lánya az a Sperlné, akit Szép Péter végül feleségül
vesz. Vicces, hogy dühös káromkodását (sájsze! him
meldon nervetter krucifix!) az ijedt cigányok varázs-
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erejû formulaként értették. Féreg úrral, Levél úrral,
Mama Gyökérrel és a Fûmuzsikussal. A cigányok,
akikhez eljön Schütz, a német orvos, a káromkodásban („sájsze”) varázsszót vélnek fölfedezni, és csodálkoznak rajta, hogy nem történik semmi, amikor
kimondják E szempontból talán szimptomatikus érvényû Gilagóg esete Habreddel, az Igazmondóval. A
vajda abban a reményben óvja és neveli az öreg csecsemõt, hogy majd az meséli el az igazságot, a cigányok világtörténetét. Habred azonban csupán egyet
hajtogat: adjatok pénzt! S valóban: az embernek nemegyszer nagyobb szüksége van pénzre, mint igazságra vagy történelemre. Koszta Néróról például azt
tudjuk, hogy már több száz éves, Koszovo Poljéból
vándorolt Magyarországra, és éppoly lelkesedéssel
tesz magáévá vénséges vénasszonyokat, mint apácának szánt ifjú leányokat: szexuális étvágya mértéktelen és határtalan. Csak szeretni nem tud, udvarolni nem tud, mígnem végül megszerzi ma-gának fele-

ségül a bolond és csak énekelni tudó Kócmadonnát,
akivel elszántan és vége-érhetetlenül szeretkezik a
föld alatt. Minden mestersége annyi, hogy egy fûszálon zenél.
A regény nyelvezete egyes helyeken a népdalokéra vagy a mesékére emlékeztet, néhol költõinek számító képek színesítik (Darvasi prózaírása a versírásból nõtt ki – írja egyik kritikusa). Ez a stílus kétségkívül összhangban áll a történettel, és a szereplõk
érzelmi életével, karakterével. Vannak egyszavas
mondatok, tõmondatok, és vannak áradó, hömpölygõ sorok, és olyan nyelvi elemek is, melyek mosolygásra késztetnek.
A Virágzabálók Darvasi László (egyik álnevén
Szív Ernõ) klasszikus nagyregénye elõször 2009-ben
jelent meg és abban az évben a Rotary irodalmi díjat (RID) is elnyerte.
dr. Orosz István
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