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GYERMEKPSZICHIÁTRIA GYULÁN
GYÓGYÍTÓ MUNKA – KIÉGÉS NÉLKÜL
Dr. Fierpasz Zsuzsanna – osztályvezetõ fõorvos
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház, Gyermekpszichiátria
A statisztikai adatok szerint egyre nagyobb arányú a gyermekpszichiátriai betegek száma, melyet mi
is érzékelünk munkánk során. Aktív osztályos kivizsgálás és gyógyítás 20 ágyon történik, rehabilitációs
részlegünk nincs. Emellett szakambulanciai rendelést
is végezünk. A megyei prioritás mellett az egész ország területérõl érkeznek hozzánk páciensek.
2 szakorvos, 1 rezidens orvos, pszichológusok,
szakápolók, gyógyfoglalkoztatók, gyógypedagógus a
team tagjai. A kórház vezetésének köszönhetõen
majdnem minden állás betöltött.
A családbarát gyógyító munka mellett figyelünk
arra is, hogy munkahelyünk család- és emberbarát
legyen, a kiégés-prevenciót is szem elõtt tartva. A
gyermekpszichiátriai ellátás a speciális egészségügyi
ellátások közé tartozik. Az osztályra kerülõ esetek
kezelését komplex multidiszciplináris megközelítés
alapján végezzük. A páciensek mentális egészségének javítása kezeléssel, utógondozással, prevencióval történik, elfogadó, empátiás légkörben, a családok bizalmas, meghitt bevonásával. Mindez a gyerekek mielõbbi szociális közösségbe való visszaintegrálását is szolgálja. Családbarát intézkedéseink nem-

csak a terápiás
célt hangsúlyozzák, hanem megkönnyítik a kórházban tartózkodást is, valamint
mintát is kapnak
a
szabadidõ
hasznos eltöltésére.
Osztályunkon napirendet
alakítottunk ki a
betegek számára.
A vizsgálatok és
irányított foglalkozások mellett
ebben szerepel a
tanulási idõ is. A
betegek és családjuk minél hatékonyabb támogatása
érdekében fontos a liaison-munka és a társszakmákkal való szoros együtt dolgozás a családok bevonásával.
Kölcsönös jó kapcsolatot ápolunk alapítványokkal, civil szervezetekkel. A pályázatokkal és az adományokkal még otthonosabbá tehetjük a környezetet. Kiemelendõ a dolgozók közösségi élményt nyújtó
programja (pl. zenehallgatás). Szakmán kívül is tartunk elõadásokat a család fontosságáról, nevelésrõl,
mentális zavarokról (stigmatizáció!). Elvünk: megérteni és segíteni, kooperatív, kollektív tevékenységet folytatni. Szem elõtt tartjuk a kollégák testi-lelki jól-létét: kérelem füzet, team-megbeszélések
(szakmai és nem szakmai témák, humor), közös
programok, kiégés prevenció.
Az osztályunkon folyó klinikai kutatás a kórháznak is bevételi forrás, melyet osztályunkra fordíthatunk: pl. dolgozók komfortja, magánéleti kiadás
csökkentése, munkakörülmények javítása (munkaruházat).
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DECEMBERBEN ISMÉT JUHÁSZ KÁROLY-EMLÉKÜLÉS
A BMKK TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGÁNAK FELHÍVÁSA KÉT TAGINTÉZMÉNYE ORVOSAIHOZ

Idén immár 45.
alkalommal kerül
megrendezésre a
fiatalon elhunyt urológus orvosunk, dr.
Juhász Károly emlékét õrzõ tudományos rendezvény.
Az eseményt hagyományosan az év
utolsó hónapjára
idõzíti intézményünk tudományos
bizottsága, de elõfordult már – legutóbb 2018-ban –,
hogy az örömtelien
nagy számban benyújtott elõadások
két részletben hangzottak el; az elsõt 2018. december 13-án a Pándy Kálmán Tagkórházban, a másodikat 2019. január 17-én a Réthy Pál Tagkórházban adták elõ a szerzõk.
Dr. Márk László, a Tudományos Bizottság elnöke már most, szeptemberben közzétette a bizottság
ez évi felhívását tudományos közlemény írására. Az
emlékülés dátumát 2019. december 5-ére tûzték ki
és biztatnak minden orvos kollégát, hogy az emlék-

ülésen mutassák be sikeres, tanulságos, az orvostudomány fejlõdését szolgáló eseteiket.
Az elõadásokat 2019. november 19-éig dr. Márk
Lászlónak juttassák el nyomtatott és elektronikus
formában:
– BMKK Pándy Kálmán Tagkórház Kardiológiai osztály
– dr.mark.laszlo@gmail.com
A benyújtáshoz szükséges adatok:
– az elõadás címe
– szerzõ(k) neve
– szerzõ(k) munkahelyének pontos megnevezése
– az elõadó elérhetõsége (telefonszám, e-mail cím)
A szerkesztett adatlapot a DocMIR 2019. 09.17én létrehozott körlevelében találják az érdeklõdõk.
Az elhangzott elõadásokat intézetünk Tudományos Bizottságának tagjai bírálják el és állítják fel a
díjazás sorrendjét.
Amennyiben idén is nagyobb számú elõadás kerül benyújtásra, az elmúlt év hagyományát követve
ismét két részletben, a két tagintézmény közt megosztva adhatják elõ azokat a szerzõk.
T. Á.

„Az orvos legnemesebb feladata gyarapítani a tudást és új ismeretekre szert tenni. Alkalmazni ezt a tudást… megértésbõl fakadó együttérzéssel az emberi szenvedés enyhítésére, ez a legnagyszerûbb hivatás.”
(E. Archibald)
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TUDOMÁNY 2020
T4: TÉNYEK, TERVEK A TUDOMÁNY TÁRHÁZÁBÓL
Kárpáti Zoltánné Tölgyesi Ágnes – szakkönyvtáros
BMKK Orvosi Könyvtára
tolgyag@bmkk.eu

Tények
A Békés Megyei Központi Kórházban mûködõ
orvosi szakkönyvtár 2020-ban fennállásának 120. évébe lép. Alapítását, majd folyamatos életben tartását,
fejlesztését olyan, a tudomány iránt elkötelezett hívei
segítették, mint dr. Berkes Sándor, a gyulai kórház idõrendben 11. igazgatója (1896-1924), vagy intézményünk pszichiátriai tömbjének elsõ osztályos, majd
igazgató fõorvosa, kórházunk névadója, dr. Pándy Kálmán. Nekik és a hasonlóan gondolkodó utódoknak
köszönhetõen máig õrizzük az elõdeink által összegyûjtött kincseket, sok, ma már talán muzeális értéknek tekinthetõ
könyvet, folyóirat-évfolyamot.
Napjainkban a kor megváltozott igényeihez igazodnak könyvtárunk szolgáltatásai. A nyomtatott formátumban megjelenõ folyóiratok helyett/mellett a hatalmas adatmennyiséget tartalmazó,
elektronikusan elérhetõ adatbázisoké lett a prioritás, hiszen képtelenség is lenne a szerteágazó
orvosszakmák területét kiszolgáló szaklapok mindegyikének megvásárlása, tárolása. Elõfizetett
adatbázisaink minden munkatársunk számára elérhetõvé teszik az
orvostudomány legfrissebb, vagy
szükség esetén archív információit a keresett szakterületrõl.
A 2020. évben – a már ismert
adatbázisok mellett – új tartalmakkal is szeretnénk
segíteni a naprakész tájékozottság megszerzését minden orvosszakma mûvelõje számára.
Az Orvosi Könyvtár 2019-ben elõfizetett adatbázisai, melyek december 31-éig intézeten belül IPcím alapon minden munkatársunk számára hozzáférhetõk, intézeten kívül pedig a távoli eléréshez szük-

séges azonosítót igénylõk használhatják:
– Akadémiai Kiadó folyóiratcsomagja (magyar
nyelvû)
– Arcanum Digitalis Tudománytár (magyar
nyelvû)
– Akadémiai Kiadó Magyar Eletronikus Referenciamû Szolgáltatás (magyar nyelvû)
– Ebsco – Academic Search Complete (angol
nyelvû)
– ProQuest Central (angol nyelvû)
2020-ban az alábbi – új csomagokkal bõvült –
adatbázisok lesznek elérhetõk:
– Akadémiai Kiadó folyóiratcsomagja (magyar nyelvû)
– Arcanum Digitalis Tudománytár (magyar nyelvû)
– Akadémiai Kiadó Magyar
Eletronikus Referenciamû Szolgáltatás (magyar nyelvû)
– BMJ Case Reports (angol nyelvû)
– Ebsco – Academic Search
Complete (angol nyelvû)
– Lippincott Williams and Wilkins
(angol nyelvû)
Valamennyi adatbázis kórházaink IP-címe alapján enged hozzáférést a tartalmakhoz, de egyedi igény esetén távoli elérésre is
lehetõség van/lesz. Ehhez mindössze egyéni azonosító igénylése
szükséges az Orvosi Könyvtárban
személyesen, e-mailben (tolgyag@bmkk.eu) vagy telefonon (6626-os melléken).
További elektronikus szolgáltatások:
– Tartalomjegyzék küldése
A Magyar Közlöny és az Egészségügyi Közlöny
tartalomjegyzékének még az aktuális lapszám meg-
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jelenése elõtti továbbítása az igényelt munkaállomásokra. Az Egészségügyi Közlöny 2013-tól csak papír
alapú elõfizetéssel érhetõ el teljes szöveggel, ezért a
tartalomjegyzék igénylése két okból is hasznos lehet:
egyrészt mindig idõben értesít a legfrissebb szám
megjelenésérõl, másrészt a szükséges törvényekrõl,
rendeletekrõl, irányelvekrõl, stb. teljes szövegû másolat igényelhetõ.
Erre a szolgáltatásra is a tolgyag@bmkk.eu email címen lehet feliratkozni.
– Információ küldés
Nemzetközileg elismert szaklapokban megjelent
friss információk küldése a kiválasztott szakterület
érdeklõdõinek. Itt a friss számok közleményeinek
absztraktja azonnal olvasható, de igény esetén a teljes szövegû cikk is jó eséllyel beszerezhetõ a kiterjedt és jól mûködõ könyvtárközi kapcsolatoknak köszönhetõen.
– Témakövetés
Feliratkozás után értesítés küldése a kiválasztott
témában megjelent legfrissebb közleményekrõl.
– Irodalomkutatás
Igény esetén a megadott témához releváns cikkek keresése, majd a találatok küldése e-mailben csatolt fájlként.
Tervek
– Tudományos publikációk gyûjtése, rendszerezése, katalogizálása
A tudományos mûvek megõrzésének legalkalmasabb helye a könyvtár. Az elektronikusan eljuttatott
publikációkat a könyvtár megõrzi, rendszerezi, szerzõk és témák szerint gyûjti, így igény esetén –
akkreditációhoz, kinevezéshez vagy egyéni kérésre –
azonnal szolgáltatni tudja.
Ugyanez vonatkozik a tudományos rendezvényeken elhangzott elõadásokra is, melyek a tapasztalat
szerint a közleményeknél is hamarabb merülnek a
feledés homályába, ha nem kerülnek azonnal egy közös archívumba.
A Tudományos Bizottság támogatásával ezért
felkérünk minden volt-, jelen- és leendõ szerzõt,
hogy megjelent közleményének, elõadásának elektronikus másolatát juttassa el az Orvosi Könyvtárba (tolgyag@bmkk.eu), hogy az megõrzésre kerüljön egy közös katalógusban, ahonnan bármikor lehívható.

– Online kiadványunk, a Házi Hírmondó közös
szerkesztése
Az Orvosi Könyvtár egyben az intraneten (http:/
/docmir.bmkk.eu/docmir/index.php/dokumentumtar/
category/699-hazi-hirmondo-korhazunk-elektronikusujsaga) és az interneten (https://bmkk.eu/hirek/hazihirmondo/) egyaránt olvasható Házi Hírmondó szerkesztõsége is. Az online lapban megjelenõ írásokat
munkatársainktól várjuk, hiszen a kiadvány rólunk,
nekünk szól. Szerkesztõségünk felhívását ezért minden munkatársunkhoz intézzük:
Kérjük – ahogy eddig is –, írjanak, osszák meg
közösségünkkel szûkebb-tágabb környezetük fontos, aktuális híreit – legyen az tudományos vagy közösségi élettel, sporttal, mûvészettel kapcsolatos,
egyéneket vagy az osztályok közösségét érintõ esemény! Õrizzük meg jelenünket a jövõ számára! Legyen közös szlogenünk a jól ismert Karinthy Frigyes-idézet:

„...elmondom hát mindenkinek.”
A tudomány tárháza
Az 1900-ban létrehozott Orvosi Könyvtár sokak
emlékében összemosódik a kórházi kápolna létével,
ami nem csoda, hiszen 1963-tól 47 éven át ez a felszentelt hely adott neki otthont. A nagy változás
2010-ben köszöntött be, amikor is a katolikus kápolna
visszanyerte eredeti funkcióját, a szakkönyvtár pedig a Kórházigazgatás épületében kapott helyet. Története ezt követõen egyre inkább felvette a lépést a
tudományos tájékozódás világszinten tapasztalható
új kihívásaival. A nyomtatott szakirodalmat nem
csak a fokozódó helyhiány, de az elektronikus adatbázisok által képviselt óriási lehetõség is egyre inkább
kiszorította. A kérések is többnyire elektronikus csatornákon érkeznek „olvasóinktól”, akik szintén elektronikus formában (laptopon, komputeren, okostelefonon) használják fel a – talán nem meglepõ módon – számítógépen hozzájuk eljuttatott szakirodalmat.
Így vált a kor kihívásának megfelelve a 120. születésnapjához közeledõ Orvosi Könyvtár a szakirodalmat adatbázisok formájában szolgáltató tudomány
tárházává.
„Egy szakember, legyen bármi a hivatása, szakmája vagy foglalkozása, tudása bõvítésével növelheti
teljesítményét.”
(W. Penfield)
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HIVATÁS ÉS SZAKMAISÁG
TERÜLETI VERSENY SZAKDOLGOZÓINKNAK
Pardi Ágnes – okleveles (MSc) ápoló, szakoktató
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház, Sürgõsségi Betegellátó Osztály
A megmérettetés egy viszonylag hosszabb teszt
kitöltésével kezdõdött, majd alap- és szakápolási feladatok helyes kivitelezésével folytatódott a demonstermekben, végül Kárász László vezetõ mentõtiszt
felügyelete mellett BLS szituációk zajlottak.
Az eredményhirdetésre kora délután került sor,
Lakatos Zsuzsanna területi elnök által.
A helyezések a szoros versenyben a következõképpen alakultak:

1. helyezett: BMKK Réthy Pál Tagkórház, Belgyógyászat
Csapattagok:
Balogh Adrienn
Zsigovics Anikó
Egeresi Edit
Péter Valentina

3. helyezett: BMKK Pándy Kálmán Tagkórház, Sürgõsségi Betegellátó Osztály
Csapattagok:
Pardi Ágnes
Szilágyi Roland
Bundik Panna Ibolya
Kovács Nikolett Judit

2. helyezett: BMKK Pándy Kálmán Tagkórház, Intenzív terápiás osztály
Csapattagok:
Bálint Kata
Fehér Viktória
Mészáros Bettina
Fábján Kitti

4. helyezett: BMKK Pándy Kálmán Tagkórház, Szakrendelõ
Csapattagok:
Váradiné Szatai Éva
Tóth Julianna
Bundik Lászlóné
Bundik- Bezdán Alexandra

Az elsõ helyen végzett csapat továbbjutott a X.
Országos Szakmai Verseny döntõjére, melyet Budapesten a Lurdy Házban rendeznek meg 2019. október 11-én.
Az országos megmérettetésen - egy másik szakmai rendezvényen való részvétel miatt - nem a bé-

késcsabai gyõztes csapat, hanem a területi versenyen
2. helyezést elért gyulai Pándy Kálmán Tagkórház
Intenzív Osztálya képviseli Békés megyét Bálint Katalin vezetésével.

Az SBO-sok...

...és az intenzívesek csapata

2019. szeptember 21-én került megrendezésre a
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Békés
Megyei Szervezete által meghirdetett "Hivatás és
Szakmaiság" címû területi szakmai verseny a békéscsabai Réthy Pál Tagkórház ez év áprilisában átadott
Skill laborjában.
A verseny - ahová az egészségügy különbözõ területérõl érkeztek 4 fõs csapatokkal a lelkes szakdolgozók - délelõtt kezdõdött 4 csapat részvételével.
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PÁLYAVÁLASZTÁSI VÁSÁR 2019
Gerebenics-Szín Rózsa – mentálhigiénikus
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház
A Békés Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére általános és középfokú oktatási intézmények
végzõs tanulói, valamint a pályakezdõ és a karrierváltásra készülõ felnõtt álláskeresõk részére idén
október 1-jén és 2-án rendezték meg a Pályaválasz-

tási Vásárt Békéscsabán a Csaba Parkban.
A rendezvényre Békéscsabán belül „Különjárat
Pályaválasztási Vásár” elnevezéssel ingyenes buszjárat is közlekedett a két nap alatt.
Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatalt
vezetõ kormánymegbízott a megnyitón elmondta: ez a rendezvény
egyszerre szól az álmokról, a lehetõségrõl és a döntésrõl. „Felelõsséggel tartozunk a diákoknak
azért, hogy jövõjük legyen. Felelõsséggel tartozunk az álmaikért, a
lehetõségeikért, hogy jól tudjanak
dönteni”
A rendezvénycsarnokban lehetõség volt középiskolákkal, felsõfokú oktatási intézményekkel,
munkáltatókkal és a pályaválasztásban segítséget nyújtó szervezetekkel való találkozásra, akik hasznos információkkal segítették a pályaválasztás elõtt állókat, ill. egyes
helyeken szakmák kipróbálását is
biztosították az érdeklõdõknek.
Az aktívabban érdeklõdõ diákok „Kis Mesterek” játékban vehettek részt, ahol értékes ajándékokat nyerhettek.
A „Villám spot”-okon keresztül értékes információk birtokába
juthattak az érdeklõdõk.
A Pálinkamúzeum épülete
adott helyet a pályaorientációs kérdõívek kitöltésére és egyéni tanácsadásra a felmerülõ kérdésekben.
Az elõzõ évekhez hasonlóan
intézményünk is képviseltette magát. Standunkon interaktív formában igyekeztünk munkánkból ízelítõt adni. A MESZK pályaválasztást segítõ kampányfilmje és írásos
anyagai segítették munkánkat abban, hogy hivatásunk sokszínûségét
népszerûsítsük és az érdeklõdõknek vonzóvá tegyük ezt a hivatást.
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RETRO VÉRADÁS
ÖNZETLEN SEGÍTSÉG RETRO HANGULATBAN
Gyula, 2019. szeptember 9.

Dr. Rus-Gal Gabriela - transzfuziológiai osztályvezetõ
Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház Vérellátó Állomás
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szerveztünk a Vérellátó Állomáson retro véradást.
A Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetének régi véradásos plakátgyûjteményét ki tudtuk
állítani a felvételi helyiségben, a régi véradások hangulatát sörrel és kórházunk vezetõsége jóvoltából idén is helyben készített rántott húsos szendviccsel próbáltuk idézni
a segíteni vágyóknak,
közben régi slágerek biztosították a jó hangulatot.
A szorgos készülõdés és nagy propaganda
ellenére, az esemény
nem sokakban keltett érdeklõdést. Összesen 13
fõ jelentkezett véradásra. Nagy örömünkre kétharmadát kórházi dolgozók alkották.
Pár éve egy nem túl
jó tendencia tapasztalható területünkön. Mivel
néhány alkalommal sajnos halasztani kényszerültünk mûtétet kórházunkban az akkori vérhiány miatt, a közösségi véradás, ami egy önzetlen segíteni akarásról szólna, lassan egy tervezett formát ölt.
Van jó pár nyomós érv, hogy miért ne csak akkor adjunk vért, ha valakinek irányítottan van rá
szüksége:
– mert rengeteg olyan beteg van, aki névtelenül,
csendben várja a gyógyuláshoz szükséges életmentõ
vért
– mert nem mindig van lehetõség ismerõsöket,
barátokat mozgósítani egy véradáshoz, hogy megkapják a megfelelõ mennyiségû vérkészítményt
– mert történhet baleset, amikor nincs idõ rokonokat keresni, ilyenkor jön segítségül azoknak a

donoroknak a vére, akik irányítás nélkül, önkéntesen adnak vért...
Ne várjunk, mert sohasem tudhatjuk, mikor fogunk névtelenül segíteni egy sajnálatos, hirtelen baleset szenvedõjén, egy
koraszülött kisbabán,
vagy egy olyan kismamán, akinek szülés közbeni komplikáció miatt
van szüksége vérre.
Sokan nem tudják,
hogy például egy transzplantációra váró, kórházunkban mûvesekezelésben részesülõ fiatal beteg
2 és fél év alatt 100 egység vörösvérsejt koncentrátum transzfúzióban részesült.
És ez csak egy példa
a sok ezer esetbõl...
A vér egy olyan
„gyógyszer”, ami semmi
mással nem pótolható!
Egyesek félelemmel
gondolnak a véradásra.
A tûszúrás nem túl kellemes, de bátorságot adhat a
gondolat, hogy e cselekedettel megmentjük valaki életét. És a tévhit eloszlatása végett, hogy a véradás „daganatos megbetegedést okoz”, egy példát mondanék
Önöknek: pár napja részt vettem az OVSz szegedi
régióigazgató nyugdíjba vonulása alkalmából szervezett ünnepségen. A volt igazgató asszony búcsúztatójában büszkén mondta, hogy fia 40 évesen, már 63
alkalommal nyújtotta karját véradásra.
Befejezésül biztatok minden kedves kollégát,
hogy adjon vért, adjon esélyt az élethez!
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ANYÁK HÁZA
SZÜKSÉGBEN NAGY SEGÍTSÉG AZ ÉDESANYÁKNAK
Fiszter-Fábián Krisztina – fõnõvér
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház, Gyermekosztály
Az Anyák Háza pályázatot az SCA Hygiene
Product Kft. írta ki azzal a nemes céllal, hogy a
Bethesda Kórház mintájára más egészségügyi intézményekben is, a hosszú gyógykezelést igénylõ gyermekek édesanyja méltó körülmények között tudja
jelenlétével gyermeke gyógyulását segíteni.
A szervezõk országos hálózat létrehozásán fáradoznak. A Békés Megyei Központi Kórház tagintézményeinek Gyermekosztályai összesen 5 MFt támogatásban részesültek – szinte a program elején, az
elsõk között.
Gyulán, a Gyermekosztály beköltözésével, az új
terület kialakításának gondolatmenetébe szervesen
illeszkedett az Anyarészleg megléte azon édesanyák
számára, akiknek gyermeke a PIC-en, a Gyermekintenzív részlegen igényel hosszabb idõn keresztül
gyógykezelést.
Az Anyák Háza pályázat kiírásának megfelelõ
tartalmi elemeket harmonizálni volt szükséges a folyamatban lévõ átalakítási munkálatok során már
meglévõ vagy beszerzésre váró, kényelmet, komfortot fokozó eszközökkel, bútordarabokkal.

A Szülészeti Újszülött Részlegünk egy kényelmes kanapét, dohányzóasztalt kapott a Családi szobába, valamint a Gyermekosztály kórtermeibe 7 db
szoptatófotel került beszerzésre, ezen kívül az Anyarészlegen 6 db televízió, karnisok és függönyök teszik otthonosabbá az itt töltött idõt.
Beköltözésünk óta az Anyarészlegen elhelyezést
kapó édesanyáktól csak pozitív visszajelzéseket hallunk kialakításra, komfortra, odafigyelésre vonatkozóan.
Szükséges megjegyzésként kívánkozik, hogy osztályunk további három részlegén (Csecsemõ- és Kisded-, Gyermek- és Ifjúsági-, valamint Fertõzõ Részleg) a szülõk és családok nagy megelégedésére
Rooming-in rendszert mûködtetünk.
A hivatalos átadóra 2019. szeptember 30-án került sor.
Ezen nemes ügy megálmodásáért, a megvalósítás mellé álló pénzbeli Adományozónak tisztelettel
mond köszönetet kórházunk és valamennyi édesanya!

Fotó: Rusznyák Csaba, Gyulai Hírlap
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ÚTINAPLÓ

RÉSZLETEK

SKANDINÁV KÖRÚT – 2019. AUGUSZTUS
II. rész

Lejegyezte: dr. Orosz István
Mottó: „nincs rossz idõ, csak rossz felszerelés”
Norvégia, Oslo
Stockholmból repülõvel mentünk Oslóba, körutunk következõ állomására. Norvégia is alkotmányos monarchia, mint a szomszédos Svédország. Az
államfõ a király, aki egyben a fegyveres erõk fõparancsnoka és az egyház feje is. Oslo egy fjord végében fekszik, tavakkal, erdõkkel, dombokkal, körülölelve, sok-sok szigeten. A város a XIX. században
gazdagodott sok új épülettel (Királyi Palota, Egyetem, Nemzeti Színház, Tõzsde). Lakosságát tekintve nem nagy, viszont igen nagy területen fekszik és
ennek közel fele erdõ. A 2019-es évre megkapta az
Európai Bizottságtól az „Európa Zöld Fõvárosa” címet. A városban sok bevándorló él (nagyon sok lengyel és balti országokból származó, svédek, dánok,
finnek, britek, afrikaiak, ázsiaiak...), a lakosság 28%a. Oslo a világ harmadik legdrágább városa Tokió és
Moszkva után. A norvégok sokat keresnek, így ez
számukra nem jelent problémát. Norvégia a vagyonosok és stabil anyagiakkal rendelkezõk országa.
Gyakran esik
az esõ, és sokszor szürke az
ég. Ez utóbbit
mi is tapasztaltuk. Világhírû
polgárai (a teljesség igénye
nélkül): Henrik
Ibsen drámaíró, Edvard
Munch festõmûvész, Sonja
Heine mûkorcsolyázó és szín é s z n õ ,
F r i d t j o f
Nansen sarki
felfedezõ, diplomata, tudós
és Nobel-békedíjas. A tömegAz oslói operaház

közlekedés gyors, jól szervezett, átlátható. Sok kellemes kávézóba lehet betérni, ezek az Espresso
House-ok. A kiszolgálás gyors, szívélyes, a kávézó
ízlésesen berendezett. Jól esik bennük egy kicsit
idõzni, megpihenni. A város könnyen bejárható turistaként. Fõutcája sok szép üzlettel teli, tiszta, rendezett. Letérve róla megnéztük a Katedrálist. A
templom kívülrõl nem sejteti, hogy mit rejt a belsõ
tere. Nagyon szép, színes mennyezeti freskót, dúsan
faragott szószéket, szép, színes ólombetétes ablakokat, aranyozott faragásokkal díszített orgonát, csillogó csillárokat. A falai viszont díszítés nélkül, egyszerûen csak fehérre festettek. A kontraszt nagy, de
hatásos. A városközpontban lévõ kikötõben van két
híres, de egymástól stílusában teljesen eltérõ épület.
Az egyik a Városháza, a másik az Operaház. Az elõzõt csak kívülrõl láttuk. A Városháza régi építésû,
jellegtelen, nekünk kevésbé tetszõ volt. Itt adják át
a Nobel-békedíjakat. Norvégiának 2008-ig nem volt
operaháza! De
sikerült
egy
olyan operaházat építeniük,
ami elnyerte a
„világ legjobb
operaháza” címet. Ezt a technikai paraméterei alapján ítélték oda. Nyert
még építészeti
díjakat is! Az
Operaház a mai
építészeti stílusnak megfelelõ, több funkciós épület. Aki
nem hallgat
benne hangversenyeket, opeAz operaház belsõ tere
rát, az kívülrõl
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A székesegyház belülrõl

Az oslói székesegyház
élvezheti az épület adta lehetõségeket. Az operaházra szõnyegként borul az olasz márvánnyal burkolt
külsõ rész, a tetõ. Ezen lehet felsétálni az oldalára,
ahol olvasgatni, beszélgetni, napozni lehet, de továbbmenve a tetejére, a kilátásban lehet gyönyörködni. Az elõcsarnokba be lehet menni. Ezt mi is megtettük. Hatalmas belmagasságot, méretes üvegfelületet, sok faborítású falat és jégkristályok ihlette belsõ díszítéseket láttunk. Nagyon emlékeztetett a pesti

A Vigeland szoborpark**

MüPá-ra. Érdekesség, hogy az épület egy része tengerszint alatt helyezkedik el. Külsõ megjelenésében
pedig egy jéghegyet imitál. Ma már sokan így is nevezik. A város fõ látványossága a Vigeland szoborpark, ami állandó jelleggel látogatható, nem zár be.
Hatalmas szabadtéri múzeum (45 hektár). Gustav
Vigeland Norvégia leghíresebb és legkülönlegesebbet
alkotó szobrászmûvésze. Õ a XX. század elején élt,
és ezt a 212 bronz és gránit szobrot a húszas évektõl 1943-ban bekövetkezett haláláig készítette. Valamennyi alkotását a városnak adományozta. Cserébe
szerzõdésben rögzített teljes ellátást, kényelmes lakást és mûtermet kért, amit meg is kapott. A város
pedig egy igen értékes, izgalmas, a világ többi parkjától eltérõ
különlegességgel
gazdagodott! A
szobrok
az emberi

A 17 méter magas obeliszk
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élet szakaszait mutatják be. A
utazás lényege a táj hirtelen és
magzati létet, a gyermekkort, az
meglepõ változása. A nyárból,
anyaságot, az apaságot, a játéavagy tavaszból a vonat behatol
kot, a gyermeki ártatlanságot, a
olyan havas vidékekre, amelyekpárkapcsolatot...! A legismerhez többnyire nem vezetnek
tebb szobor a Méregzsák, ami
utak.
egy dühös, vagy éppen hisztizõ
Bergen, a Hanza korabeli
kisfiút ábrázol. Mindenki simoBryggen, azaz rakpart, jó képet
gatja, de ettõl nem múlik el a
ad a helyi kultúráról. Közel 2000
dühe. Aranyos, mosolyra készéve alapították. A város egyes
tetõ alkotás! A park legmagarészei többször leégtek, mert a
sabb részén áll egy 17 méter maházak hagyományosan fából
gas, 180 tonnás obeliszk, amin
épültek, de mindig újjáépítették.
121 egymásba fonódó, segítõ,
A kikötõ partján nagyon szépek
küzdõ emberalak látható. A csúa Hanza-kereskedõházak, mecsa felé egyre kisebb gyermekelyek a Világörökség részei. Ma
ket faragott ki a mûvész. Az
már a 61 védett épülete nem a
obeliszk körül 36 gránit szobor
lüktetõ kereskedelem helyszíne
az életet mutatja be, mindazt,
(szárított tõkehal, gabona, bor
amit egy ember az élete során
stb.), hanem a turizmusé, ahol
átélhet. Ez a szoborpark nagy
sok szuvenír- és ajándékbolt, étélmény volt! Nem csak esztétiterem és kávézó, de mûterem és
Méregzsák*
kai élmény, hanem gondolkomúzeum is található. A házak
dásra is késztetõ látvány. A Királyi Palotát körbeszínei – sárga, piros, királykék, mustár, bordó és zöld
jártuk, a csodás zöld pázsitra is rá lehetett lépni és
– vidámmá teszik a borongós napokat. A modern fameglepõdtünk a nõi õr (õrnõ...!!) láttán. A hátraléházakat viszont fehérre festik. Csak a tetõ nem fevõ idõbe belefért még egy hajókázás a kis szigetek
hér.
között, és egy kis séta a gondosan ápolt parkokban.
Általunk is ismert bergeni személyiség Edvard
Grieg zeneszerzõ, aki Ibsen Peer Gynt címû drámáját zenésítette meg. Ez a legismertebb mûve. IsmerNorvégia, Bergen
te, sõt barátjának tekintette Liszt Ferencet, aki kiAz ország második legnépesebb városa kb. 270
tartó alkotómunkára ösztönözte.
ezer lakossal, közvetlenül a tengerparton fekszik,
A halpiac 1200 óta a kereskedõk és halászok taNorvégia nyugati részén. A város egy kisváros hanlálkozóhelye, ahol ma is érdemes elidõzni. A legkügulatát adja. Európa legcsapadékosabb városa. Nem
lönfélébb frissen fogott halakat, rákokat, kagylókat
véletlenül nevezik az „esernyõk városának”, hiszen
láthatjuk jégen elrendezve. Itt kötelezõ megkóstolátlagosan az év 213 napján esik az esõ. De ez senkit
ni, nem csak a kissé játékos nevû bergen-burgert, ami
ne riasszon el a várostól, mert Bergen egy csodálapersze halburger, hanem a rénszarvas szalámit és a
tos város! Oslótól légvonalban 304 km-re van, de mi
bálna sonkából készült szalámit is. Ez fekete, mert
ezt az utat nem repülõvel, hanem vonattal tettük
a bálna húsa fekete! Nem tudtunk ellenállni a látmeg. Ez életre szóló élményt jelentett, csodálatos ez
ványnak és a csábító illatoknak. Mi is ettünk a kéta kb. 6 és fél órás utazás! Növényzetét és domborféle szalámiból. Nagyon finom volt! A halpiactól pár
zatát nézve három jellegzetes képet ad az út, amit
száz méterre a Floibanen siklóval a 320 m magasan
nem lehet megunni. A táj gyönyörû, a vonat csendlévõ hegyre 6 perc alatt jutottunk fel. A szabadtéri
ben robog, az utasok sem zavarják meg hangos bekilátóban elénk tárult a város és a kikötõ is. Csodászéddel az élvezetet. Ez még fokozható azzal, ha silatos kilátásban volt részünk! Itt lehet enni, inni, a
kerül az ablak mellé venni a helyjegyet. Nekünk sigyerekeknek játszani, és sétálni az erdõben, élvezni
került. Az út a hegyek között, elõször vegyes loma tiszta levegõt. Az erdõ talaja a vörösfenyõk tûlebozatú erdõk, majd sziklás részek között (a távolveleivel borított. Olyan, mint egy süppedõ, vastag
ban lehetett látni a téli nagy sípályákat), legvégül peszõnyeg. A fák törzse pedig nagyrészt élénkzöld modig fenyõerdõk mellett haladt. A látványt vörös-borhával fedett. Van ahol kísérteties, várnánk, hogy egy
dó színû, fehér színnel keretezett ablakú norvég hámanó elõugorjon a fák mögül.
zak, itt-ott kétezer méter magasságú hegyek, a mezõk zöldje, végtelennek tûnõ vízesések, nyáron is
hófoltos, meredek sziklák szürkesége, holdbéli, elképesztõen izgalmas hangulatú tavak tarkították. A
vonatút legmagasabb pontja 1300 méteren van. Az
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Dánia, Koppenhága
Ebben a városban töltöttük a legkevesebb idõt.
A repülõtérrõl könnyen el lehet jutni a városba, a
Kongens Nytorv állomásra, amely a városközpont is
egyben. A szállodánk egy új típusú szállást képviselt.
A szobánk parányi volt, de minden megvolt benne,
ami kellett. A dán fõváros a maga 1,2 milliós lakosával Skandinávia legnépesebb városa. Államformája alkotmányos monarchia. Uralkodójuk Margit királynõ, aki rendkívüli szeretetnek örvend a dánok
körében, de nem csak õ, hanem az egész családja.
A királynõ, tudván, hogy a palotája elõtt a turisták
sûrûn nézegetnek az ablaka felé, gyakran kinéz és
integet nekik! Sõt nem egyszer biciklire pattant, s
kerekezett el az utcán. Õ is követi a koppenhágaiak
szokását, azaz a biciklizést. Ezért viszonylag kevés
autót látni, de annál több biciklivel közlekedõt. A
koppenhágaiak 35-40%-a naponta több mint 1 millió km-t tesz meg. Így járnak munkába, viszik a gyerekeket óvodába, iskolába, vagy a játszótérre. Több
száz km-nyi kerékpárútjuk van. A legújabbak „lábakon állnak”, olyanok, mint az autópályák magasban
futó szakaszai. Ezek abszolút biztonságosak, mert
ezeken csak biciklik járnak. Nincs sem autó, sem gya-

logos rajtuk. A fõváros lakóinak több mint háromnegyede beszél angolul. A város ismert szülöttei:
Hans Christian Andersen, Karen Blixen írónõ (Volt
egy farmom Afrikában), Niels Bohr Nobel díjas fizikus. A Nyhaven kikötõben (amely „új kikötõt” jelent, tulajdonképpen egy csatorna és az azt körülvevõ épületek együttese) színesre festett régi, hangulatos, régen volt kereskedõházak elõtt sokan sétálnak, beszélgetnek, ahol turistacsalogató éttermek,
sörözõk, szuvenír boltok sorakoznak, és itt van a
hajókirándulás kikötõje is. Mi is hajókáztunk a Királyi palota, az Operaház, a katonai kikötõ, a királynõ
hajója, a Kis hableány szobra, a Christiana, azaz a
hippi város, a Parlament és szép lakóházak mellett.
S ezzel véget ért a skandináv körutunk, ahol szép,
rendezett, tiszta városokat, sok érdekes és érdemes
látnivalót, csodás tájakat láttunk, rengeteg, és életre
szóló élménnyel lettünk gazdagabbak.
Fotók: dr. Orosz Andrea
*http://hu.zooverresources.com/images/
E291590L7B2300303D0W900H675/Vigeland-SculpturePark.jpg
**http://hu.zooverresources.com/images/
T11715382I1537223W900H675/Vigeland-Sculpture-Park.jpg
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NEKROLÓG
A PSZICHIÁTRIAI BETEGEK ÚJ UTAT TEREMTÕ SZOCIOTERAPEUTA FOGLALKOZTATÓJÁTÓL,
LERNER KATALINTÓL BÚCSÚZUNK

Immár az egykor pszichiátriai osztályon dolgosan segíteni akaró, akkor Õ az volt. Elsõsorban a
zó „Kati néni” is távozott a földi létbõl, s az ember
kezdõk nyelvén értett, mesteri módon tudta megkedezt a tényt nem könnyen veszi tudomásul. Fõleg akveltetni a mûvészetet, a élet értelmének keresését fikor, amikor újra és ismét
atalokkal, idõsebbekkel
arról értesül, hogy megint
egyaránt, s akiket egészen
elment közülünk valaki,
a sikerekig irányított és
Reményik Sándor: Imádság
akit ráadásul sokan ismertámogatott személyre szótek és sokan szerettek is.
ló észrevételeivel, a maga
Uram, rövid pár évre add csak
Lerner Katalin, a pszichiemberséges modorával.
A szavak csengõ színezüstjét,
átriai betegek foglalkoztaAkár saját szabadidejét is
Vert aranyát a gondolatnak,
tója hagyott most itt minerre áldozva. Amilyen
Képek suhanó selymét nékem,
ket. Nem is volt igazán
szerényen élt, olyan
Hogy csendbe rejtsem, álomba zenéljem
idõs, konkrét betegségben
csendben ment el, sokak
Mind, mi nekem fáj s szívemen át másnak.
sem szenvedett.
számára ûrt hagyva maga
Tudjam: mögöttem százak, ezrek állnak,
Lerner Katalin sok
mögött. Õ valóban elNémák, akiknek én vagyok a nyelve,
ember számára kedvelt
mondhatja magáról, hogy
Tüzes nyelv. Kar, értük fegyverre kelve,
egyéniség volt. Bár a világ
a pályát megfutotta, várÁrvák, akik nevében én beszélek
irányába sokszor értetlenja õt sok szakmabeli száS ha elnyelik szóm puszták, sötétségek,
kedéssel fogadott elveket
mára példaértékû élete
Tudjam: egy világ kínja kihallgatlan.
képviselt. Neki nem a
jutalma, a lélek örök bolgazdagodás, a tárgyi tedogsága.
Hadd dolgozzam selyemmel, vert arannyal
remtés jelentették az élet
Lerner Katalin egéS ki magam itt bolyongok tépve, árván:
értelmét. Õ a kapcsolaszen fiatal korában került
Hadd legyen minden sorom súlyos márvány,
tokban, a tanulásban, a
a pszichiátriai osztály éleMárványba rótt sok-sok mély jelbetû.
személyes fejlõdésben
tének körforgásába. Érhitt, és errefelé terelt mindeklõdése egyre jobban
A száz sziklába befalazott kincset
denkit.
és egyre mélyebben a
Hadd hordjam össze egy roppant halomba,
Õ gyakorló segítõ
pszichiátriai betegek megA szerteszálló sok-sok kósza jajszót
szakemberként csak és
segítése irányába fordult,
Ezer hangon búgó egy fájdalomba,
kizárólag az emberség, az
erre tette fel egész szeméSzakadjon le az idegenség fátyla:
önzetlen segítõkészség, az
lyes életútját. A pszichiátAki engem lát, bennem magát lássa,
értékteremtés törvényeit
riai foglalkoztatás, a szoS kik rongy létem ma méltó gúnnyal nézik,
fogadta el, azokhoz a
cioterapeauta végzettség
Az égbõl orzott láng, én Istenem.
sziklák keménységével,
megszerzését követõen, a
Égessen be a szívök közepéig!
megingás nélkül, követkepszichiátriai betegek fogzetesen ragaszkodott.
lakoztatása és megsegítéPár évet adj csak. Akkor én, Uram,
Kapott is ezért életében
se szenvedélyesen élete
Kezedbe adom vissza minden vágyam,
éppen eleget, de elfogadlegfõbb felvállalt feladatáMert mind betelt. És nem éltem hiában.
ta az õt ért értetlenkedõ,
vá vált. Szinte csak ebben
vagy éppen kimondottan
élt. Talán azért is történt
1917
rosszalló megjegyzéseket.
ez így, mert saját, szeméKati néni szakmai felkélyes élete hátizsákjában is
szültsége mellett rendkíszámtalan keserûséget,
vül jó pedagógiai érzékkel is rendelkezett. Ha van
csalódást, cserbenhagyottságot, családi és személyes
igazi nevelõ, aki odaadóan, toleránsan és empatikukapcsolatokból származó elutasítást cipelt. Amikor

BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ

16

2019. III. évfolyam 9. szám

élete fiatalasszony idõszakában végre ráköszöntött az
öröm és az élet legnagyobb csodája, azt is két kézzel kellett elengednie, az élet mindenestül vette
vissza.
(Kati néni számára jövõbe mutató és reménységgel bíró ajándékát; mindkét gyermekét elvesztette.)
Ezt követõen is, az emberélet gyötrelmeinek átélésében még hitelesebbé válva, töretlenül haladt tovább
pályáján. Fájdalmaiban talán a képzõmûvészet, a
szakirodalmi búvárkodás, és annak a hite segítette,
hogy Õ maga segíteni tud, s hogy tudását továbbadhatja; mind a betegek, mind a munkatársak irányá-

ba. Mûvészi tehetsége képzõmûvészeti alkotások formájában megmutatkozott a pszichiátria falain is. Rövid ideig nekünk, kollégáknak is mûvészi kört vezetett.
Nyugdíjazása végképp elkeserítette. S bár tudomásul vette ennek bekövetkeztét, nem sikerült a ránehezedõ idõt örömmel eltöltenie. Nehezen viselt
nyugdíjas éveit lezárva, kórházi ellátás során érte
utol az elmúlás 2019. szeptember 11-én, életének 69edik évében.
Dragán Zsuzsanna pszichológus
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház
Pszichiátriai Osztály

Lerner Katalin alkotása
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EMLÉKEZTÜNK RÁ

FOCHT ANITA-EMLÉKKIÁLLÍTÁS A PÁNDY GALÉRIÁBAN

Amint azt már júliusi számunkban is közzétettük, a Pándy Galéria szeptemberi kiállítását tragikusan fiatalon elhunyt kolléganõnk, Focht Anita emlékének ajánlottuk.
Az emlékkiállítás ötletéért és megvalósításáért
Mészáros Magdolna ápolási igazgató asszonyt és
Volent Katalin festõ-grafikust illeti köszönet.
Kati, aki Focht Anita egyik legjobb barátja
és alkotótársa volt, mûvészi igényességgel állította össze a kiállítás
anyagát Anita festményeibõl, grafikáiból, személyes tárgyaiból, a róla
szóló dokumentumokból és fotókból, melyek
mint a rövid, mégis gazdag életutat járták be.
A kiállítás berendezésében aktívan részt
vett Anita édesanyja is,
aki különösen fontosnak
tartotta kiemelni lánya
szakmai érdemeit, hiszen mint mondotta,
Anita elsõsorban az
egészségügy odaadó
„szolgálója” volt és
csak másodsorban alkotó. Igaz, mindkettõt
szívvel-lélekkel mûvelte,
édesanyja mégis ragaszkodott ahhoz, hogy
szakmai eredményei,
tudományos megnyilvánulásai is teret kapjanak a kiállításon. Így láthatók
szakmai életútjának, sikereinek legfontosabb állomásait õrzõ dokumentumai, érmei, kitüntetései.
A festõállvány, az elõtte pihenõ paletta és ecset,
mellette egy székre vetett nõvér köpeny – benne Anita
neve – szívszorító utalások egy szakmai és mûvészi élet
összefonódására és végtelenül korai derékba törésére.

Az emlékkiállítás megnyitóján beszédet mondott
dr. Becsei László fõigazgató fõorvos, aki szomorúan idézte fel a korábban sebészként együtt végzett
munka emlékeit és visszaidézte egy korábbi emlékkiállítás közös élményét, amikor 2017-ben Anita egy
Kossuth Zsuzsanna portréval ajándékozta meg kórházunkat. E portré leleplezése volt utolsó
közös élménye Anitával.
Beszédet mondott
Mészáros Magdolna
ápolási igazgató is, aki
Anitának nem csak
ápolónõi, de karitatív,
mindig segíteni kész
emberi tulajdonságait is
méltatta.
Volent Katalin,
mint barát búcsúzott
alkotótársától. Könynyekkel küszködve
ígérte meg „bohóc” barátjának, hogy végigjárja a közösen elkezdett
utat, megvalósítja a közösen szõtt terveket,
majd gyertyát gyújtott a
csöndes emlékezéshez.
Végül
Szegedi
Réka, Volent Kati
egyik tanítványa emléFotó: Márton Gabriella kezett Anitával történt
megismerkedésére és a
vele átélt, rövidre szabott közös útra Akrilcsónakok címû írásával.
Tölgyesi Ágnes

„Jó tudni, hogy a fûszálak végénél kezdõdik az ég,
és minden nap benne járhatunk.”
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Akrilcsónakok – Focht Anita búcsúztatójára

Csaknem két éve voltam Volent Kati tanítványa,
mikor elõször találkoztam Focht Anitával. Rugékony
léptekkel bújt át a háló és az alkotó-szoba közti széles, kétszárnyas ajtón, a keretbõl lefüggõ, fehér kagylófüzéreket végigpergetve ujjai közt; egy pillanatig kissé meglepõdtünk egymáson, majd mielõtt még tanárom
bármelyikünket bemutathatta volna a másiknak, õ határozottan elém lépett, s a jobbját nyújtotta felém.
Ha én kezet fogok valakivel, sose nézek az arcára. A kezét nézem, azt, hogyan adja nekem, hogyan
szorítja meg az enyémet. De Focht Anita alkotó volt,
s egy alkotó-kéz, ha épp nem alkot, még akkor is
irányt mutat magán keresztül az emberre, s legfõképp arra, ami mögötte van. Neki nem tudtam a kezére nézni. Az arcát kellett néznem, a szemét, az éles
árnyékokat, elefántcsontszínû fénytöréseket.
Téved, aki azt gondolja, hogy a közös mûvészet
hasonlóvá teszi az embereket. Csak a legmélyebb, végsõkig-cinkosság idézte apró, belsõ melegség lesz közös a tekintetükben, mely valami módon szembeállítja, szembesíti õket, a legnagyobb barátok legyenek is
–gondoltam akkor. Mert míg Volent Kati szeme prizma volt, addig Focht Anitáé – sötétszoba. Az ember
gondolatban mögéje lép, a hátára borít egy leplet, s
egy apró pontból kis, fekete-fehér emberek sokaságát látja, szépia-komoran, mígnem egy alak szélesen
elmosolyodik, vagy nyelvet ölt: Ez csak egy karnevál.
Megtudtam, hogy Volent Kati kedvence a pasztell, míg Focht Anitáé az akril, s a lelkemre kötötték, hogy feltétlenül jöjjek el a következõ, közös kiállításuk megnyitójára!
Pasztell és akril. Az elõbbi hosszú átmenet a rajz
és a festészet között, egymáson áttetszõ rétegek
könnyen elporladó, bonyolult játéka, míg ez utóbbi:
éles kontúrok, mozgalmas vonások, nem oldható ítélet: önmagában átírhatatlan; ráfesteni lehet, de megmásítani soha.
A megnyitóról elkéstem. De õk nem nehezteltek. Ez volt Focht Anitával a második találkozás.
A Tájvízházban láttam legközelebb, a Vizek
címû kiállításon. A nagyterem két oldalán szemben
egymással a két alkotó képei: Volent felõl pasztellek,
Focht felõl akrilok. A megnyitó után kis fogadást tartottak. Itt szóba kerültek a már tervezett, késõbbi
közös kiállítások, s itt hallottam elõször arról, hogy
Volent Kati mennyire szeret csónakokat festeni.
Mintha az élet különbözõ hajók láncolata volna csupán, s magán az emberen áll, hogy egyik lélekvesztõbõl mit menekít át a következõbe. A „velenceigondola-pár”, mint egymás vállára hajolt szerelmesek, a „magányos csónak”, a „Kharón-ladik”... Akkor még csak nevetve, vállveregetések és nagy egymásra kacsintások közepette koccintottunk a „szellemes gondolat” tiszteletére. Mert hiszen Volent Kati

ottani képein a „legemberibbek” tényleg a csónakok
voltak. Hisz õ csermelyt festett, patakot festett, folyót, tengert, épülõ partokat, s a partok mögött egy
örökkévaló természetet. Focht Anita képein átütött
a tárgyak, emberek mulandósága, eleven tükröket
állított fel. Kettejük kiállításának furcsa, természetes egyensúlya is ebben az ellentétben rejlett, abban,
hogy ez az egymást kézenfogó vonzás-taszítás játék
tiszta volt minden elõre kiterveltségtõl, s kettejük
párbeszéde által éppolyan értékes lett az örökbe oltott mulandóság, mint a pontos, rétegekben leképezett örökkévaló.
Harmadszor találkoztunk a Vizek kiállításon.
Pasztell és akril. A karneválos, következõ alkalommal álarcban kellett megjelenni, egy másikat kellett
emelni a már megszokott fölé, hiszen mindenki álarcot visel... s – persze – fogalma sincs, hogy rajta van.
Focht Anita is álarcot viselt. Hogy álarcát õ festettee, vagy más, nem tudom megmondani. De ahogy
Volent Kati tucatnyi rétegû, egymáson áttetszõ álarcai mint percrõl percre hosszas-könnyen elporladó
pasztell-pára, elhalványulásukban is a következõ születését hirdették, akár a télutói velencei karnevál, úgy
a Focht Anitáé, akár az akril, nem oldható, meg nem
másítható, s éles, mozgalmas, vörheny-fényû, mint a
mexikói halottak ünnepe. Mert a karneválos kiállításon is – mert ez volt rendelve – kiegészítették egymást.
Volent Kati felolvasta nekem a Szerelmem,
Mártély megnyitószövegét. „(...)hogy átvigyem a Szerelmet a túlsó partra...” – írja õ. S míg ez a bohém,
nyitott óhaj csupán a beszéd végén tetszik át, addig
Focht Anita összes karneváli képe, az éles kontúrok,
elefántcsont visszfények, álarc-koponyák tûz-együttese mint kitátott állkapocs, némán üvölti: Meghalok.
Téved, aki azt gondolja, hogy a közös mûvészet
hasonlóvá teszi az embereket. Nem teszi õket olyanná. Csak az, ha közülük valaki annyira hirtelen távozik, hogy nincsen ideje mindent magával vinnie. Nem
mi lettünk hasonlóak, csak néhány szilánkját õ itt
hagyta bennünk, s azokat próbáljuk egymásban felismerni. Például egy sosemlátott kézfogást. Például egy
üres feketedobozt. A mélyére nézek, ott a régi pont.
Az emberek sokasága szépia-komoran. De most nincsen a lepel, vagyis van, de nem, hogy a hátamra borítsam, hogy egy régi képet készítsek el, új emberrõl.
Most nincsen ott az az arc. Nem mosolyodik el szélesen, nyelvet se ölt. Csak hömpölyög tova.
De néha megállunk majd. Megállunk majd a
mártélyi képek elõtt, megnézzük a „magányos csónak”-ot, a „gondola-szerelmesek”-et, a „Kharón-ladik”-ot, és elmerengünk: Vajon ott ül-e valamelyikben – Focht Anita?
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Szegedi Réka
Gyula, 2019. szeptember 5.

