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Napló 8: Fatehpur 2 éve és ma 
Németh Júlia és Pálúr Tamás 

 
Fatehpur 2010. július 
Visszatekintés   
Dani és Ági beszámolóinak újraolvasásával felidéztük ma-
gunknak a 2 évvel ezelőtti helyzetet. Az itt töltött 9-9 hónap 
időarányosan soron következő hírleveleinek tükrében sok pár-
huzamot találunk a mi tapasztalatainkkal, értékelésünkkel. Mi 
is most – itt tartózkodásunk vége felé közeledve – készülünk 
megnézni a Taj Mahalt és néhány nevezetességet az ország-
ban.  
Kedves fordulatként köszön vissza, hogy Eswari, az egyik fő-
nővér most újra babát vár. „A főnővér is terhessége végén 

jár, január közepén fog szülni, utána hazautazik a család Dél-

Indiába, így a nővérek munkájának a szervezése is változik.”  

 

”Juni kórházigazgatói küldetése január elsejével lejárt, jelen-

leg pakolással, az utazás előkészületeivel foglalkozik, bár ezt 

nehezíti egy tüdőgyulladás.” (2008. jan. 11.) Most pedig K.T. 
(Kéthi) és Helen pakolnak (ld. 7. Naplónk), és az ő előkészü-
leteiket is nehezíti K.T.-nek egy térdsérülése, amit a vonatról 
leszállva szerzett a már régebben műtött lábán. (A költözést a 
Helent váltó új munkatárs feleségének szüléséhez igazították, 
az azt követő 2 héten belüli dátumra, augusztus elejére. A 
váltás időpontja így heteken át a levegőben lógott, és most, 
hogy 3 napja megszültek, megvan az új időpont, szeptember 
közepe – ami persze itt még szintén nem biztos.) Mostanában 
pedig Helen szenved egy titokzatos betegség tüneteivel: szédülés, egyensúlyzavar. 
 

„Imakérések: a kórház életében elkövetkező bizonytalan időszak átvészelése, odaszánt új or-

vos-igazgató személye és minél korábbi érkezése.” Imameghallgatásként kijelenthetjük, hogy 
Dr. Sujith és Dr. Sunitha személyében valóban odaszánt és tehetséges vezető érkezett (persze 
minden indiai tulajdonságukkal együtt…) Néhány hónap múlva, novemberben, Vasanth-ék 
vállalt másfél éves szerződése is lejár, e-miatt megint újabb orvosokra van szükség. Többfé-
le elképzelés is van, hogy milyen szakorvost várjanak, nőgyógyászt, sebészt, szemészt, bel-
gyógyászt, fogorvost. Imádkozzatok megfelelő utánpótlásért! 
 

„Kb. 700 eset után leálltak az ingyenes hályogműtétek januárban. Az állami hivatal több mint 

egy év késéssel sem fizette ki a 2006 őszén végzett műtétekért járó pénzt. Elég nagy a korrup-

ció, itt azt sejtették, kenőpénzt reméltek a kórháztól a hivatalban. A kórház anyagilag elég 

nagy deficitbe keveredett. Végül most februárban mégis kifizette a hivatal a korábbi műtétek 

díját, de a kórház vezetősége úgy döntött, hogy nem kezdik újra az ingyenes műtéteket. To-

vábbra is idejár kéthetente Chhatarpurból ugyanaz a szemész, de csak havi 30-50 műtétet vé-

gez, viszonylag olcsón, de csak fizetős betegeknek.” (2008. márc. 8.) A szemműtétek továbbra 
is a téli hónapokban voltak, de – mint ahogy arról 4. naplónkban beszámoltunk – 2009-ben új-
raindultak. Ez volt az első év, hogy újra megérkezik az államtól a törvényes támogatás a 
végrehajtott műtétek után. Ráadásul Isten úgy intézte a dolgot, hogy egy rendkívül megbíz-
ható, becsületes hivatalnok került arra a pozícióra, ahol az elszámolást végzik. Volt olyan év, 
amikor a hivatalból bekérték a kórház dokumentációit és a nehezen megszerzett minősítést 
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igazoló okmányait, majd mindet elégették. Akkor rengeteg jogos támogatástól elesett a kór-
ház.  
Fruzsi szép fotói és igéi azóta is díszítik a kórház több pontját 
és hirdetik az igét.  
”Indulásunk előtt Fatehpurba érkezett egy amerikai csapat két 

hullámban, Jerry és Wendy barátai. Egy ismeretterjesztő film-

sorozatot forgatnak a terhesség és újszülöttkor betegségeiről, 

a szoptatásról, csecsemőgondozásról, amit majd a kórterem-

ben terveznek rendszeresen vetíteni, sőt majd talán más EHA 

kórházakban is. Másrészt hoztak rengeteg kórházi felszerelést, 

építettek egy klassz fedett tűzhelyet, csendeshetet tartottak a kórház alkalmazottainak (reggeli 

és esti bibliamagyarázat).” (2009. márc. 8.)  A tűzhelyet állítólag a közeli fán lévő veszélyes 
méhcsalád fészkének közelsége és a füst miatt azóta már lebontották. (Júniusra viszont a fész-
ket nem találtuk már a helyén.) Ittlétünk alatt egyszer sem láttuk, hogy lejátszották volna ezt a 
profi módon elkészített oktatófilmet. A hőmérő matricákat pedig csak akkor láttuk a gyereke-
ken, amikor itt voltak Wendyék. Nagyon szomorúak vagyunk, hogy időnként nem látjuk 
hasznát annak a sok kezdeményezésnek, amivel Wendyék gazdagították a kórházat. Meg-
próbáltuk tisztázni ezeket a kérdéseket Sujithékkal… Nagyon nehéz feldolgozni ezeket a csa-
lódásokat! Már hetek óta ezekről a dilemmákról beszélgetünk magunk között éjjel-nappal. 
Csépe Andrea is ugyanerre a következtetésre jutott legutóbbi hírlevelében, hogy a dél-ázsiai 
emberek szemléletmódja sok külső segítség megvalósításának akadálya.  
 
Továbbra is küzdünk a meleggel. Az emberek lépten-nyomon 
unos-untalan elmondják a közhelyet: „It is very hot today!” 
(ma nagyon meleg van) – mintha valami rendkívüli újságot 
osztanának meg velünk, mire én már vissza szoktam kérdezni: 
„Only today? Yesterday and before yesterday was it not hot?” 
(Csak ma? És tegnap meg tegnapelőtt nem volt nagyon me-
leg?)… De hála Istennek, 13-án megérkezett az égi áldás, 1 
hónapos késéssel megjött az első eső! Már mindenki nagyon 
várta a felfrissülést, bár a 70-90 %-os páratartalom mellett a néhány fokos enyhülés nem érez-
tet érdemi változást, csak közvetlenül az eső ideje alatt érezhető némi felfrissülés. Sőt, olykor 
elviselhetetlen érzés még a 32°C is ebben a párás levegőben. Az első eső után kis csónakázó 
tavak alakultak ki a kampuszban, azóta viszont csak 3-5 naponta esik valamennyi eső, nem 
kimondottan monszunhoz méltó mennyiségben. 
 
Tavasszal megemlítette nekem Sunitha, hogy örülne neki, ha az egyik saját énekfelvételéhez 
készítenék egy videoklipet az én fényképeimből, videofelvételeimből. Sokat tervezgettem 
magamban, s most a nyáron nekifogtam, hogy kidolgozzak egy szép összeállítást. Sosem csi-
náltam még ilyet, de sikerült megtalálnom a módját a lapto-
punkon. Nagyon jól sikerült a montázs, s kivártuk a megfelelő 
pillanatot a múltkori nehéz beszélgetés után, hogy átadhassuk 
a meglepetést. Tényleg élvezték és nagyon örültek neki. 
Sunithának nagyon szép énekhangja van, és tehetséges szö-
vegíró és dallamszerző. Az ének címe: „Open my eyes!” – 
megtalálható lesz a honlapunkon: http://indiamisszio.wordpress.com/kepgaleria/ 
 
Egyik átlagos hétköznap este bejött hozzánk Sunitha, hogy kicsit beszélgessünk. A mindig 
mosolygós és vidám fiatalasszony arca most meglepően szomorú volt. Rákérdeztünk, hogy 
van-e valami oka ennek, mire ő azt válaszolta, hogy a nap folyamán hívta telefonon az édes-
anyja őt egy szomorú hírrel, hogy az eddigi vizsgálatok a 63 éves édesapjánál előrehaladott 
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emésztőszervi tumort írtak le. Próbáltuk Őt vigasztalni és támogatni abban, hogy nyugodtan 
utazzon délre haza a szüleihez. Ez nem volt könnyű döntés, hisz éppen másnap kezdődött az 
EHA évértékelő konferenciája, ahova neki is el kellett volna utaznia. 
  
Július folyamán újabb „fehér emberrel” bővült a kórházi kampusz. Néhány hete érkezett 
Amerikából egy lány, Heather, biológus hallgató, aki 6 hónapot tölt 
Indiában, hogy egy családnál lakva az itteni kultúrát és nyelvet tanul-
mányozza. Kedves, befogadó családra lelt az egyik főnővér, Rodha és 
David, a laboráns családjában. Mi is nagyon örültünk az érkezésének, 
sok élményt és tapasztalatot tudunk vele megosztani. Az egyik nap 
megjegyezte, hogy feltűnően szapora léptekkel járunk a kampuszban, 
itt mindenki komótosan mozog, mint egy lassított felvételen. Igen, a 
meleg miatt még inkább lelassult az élet a kampuszban. Sokkal többet 
szeretnénk tenni, mint amit lehet. Korábban még próbáltuk felpör-
getni a dolgokat, de már letettünk róla, nem megy ☺. 
 
Egyik utazásunkról visszaérkezve – minden elővigyázatosságunk ellenére – Juli elkapott egy 
emésztőszervi fertőzést, ami néhány napra ledöntötte a lábáról. Mindenki egyöntetűen ugyan-
azt a kérdést tette fel nekem napokig: „When did you arrive? Where is Dr. Julia? How is Dr. 
Julia? Is she taking medicament?” (Mikor érkeztetek? Hol van Dr. Júlia? Hogy van? Szed 
gyógyszert?) Érdekesek ezek a kérdések. Mintha olyan komoly információ tartalma lenne 
annak, hogy mondjuk vasárnap délután vagy éjszaka 11-kor érkeztünk-e meg. És, mintha 
gyógyszer szedése nélkül hiába várná az ember a gyógyulást egy gyomorrontásból.  
 
(Szépen) halad az új orvos szálló építése, lassan megtörténik majd az átadás is. 4 családnak 
nyújtana ez otthont. Sujith nagyon boldog lenne, ha hamarosan minden lakásba egy-egy új 
orvos család jönne. Talán ezek az új és az előzőeknél lényegesen komfortosabb lakások na-
gyobb vonzerőt jelentenek majd az itteni, indiai orvosoknak, hogy ide Fatehpurba jöjjenek 
dolgozni. 
 
Személyes élmények a betegekről 
Az ambulancián megforduló betegek döntő többsége, a kórház szülészeti profiljából adódóan 
terhesgondozásra járó vagy szülés előtt álló nő, azonban több különböző életkorú csecsemőt 
és kisgyereket is elhoznak a szülők. Különösen emlékezetes egy 4 éves kisfiú esete, akit a 
nagyapja hozott egyik délután a rendelésre Vasanth kollégámhoz. A kisfiú alultáplált volt, vé-
kony felső és alsó végtagokkal, valamint nagy előredomborodó hassal. Vasanth hívta fel a 
kisfiúra a figyelmem, korábban tankönyvben, vagy Afrikáról szóló ismeretterjesztő filmben 
láttam csak ilyen esetet. Nagyon szomorú volt… Egészen egyszerű tanácsokat adott a kolle-
gám, milyen olcsó, de tápláló ételekkel pl. cukor, kókusz – amire a családnak lehetősége van 
– lehetne a kisfiú állapotát javítani. Emellett Vasanth felírt neki multivitamin tablettát is, me-
lyet térítésmentesen kaptak meg. 
 
Ahogy már írtunk arról, a fiú és lány újszülötteknek itt Indiában egé-
szen más az „értéke”. Ezért is nagyon kedves nekem egy korábbi be-
tegemnek a története: Egy 21 éves nő, aki előzőleg rendszeresen járt 
terhesgondozásra, szülési fájdalmakkal jelentkezett. A vajúdás és a 
szülés alatt a fájdalmak ellenére nagyon fegyelmezett és jól kooperáló 
volt. Ahogy a többi anyuka, Ő sem tudta előre a gyerek nemét. A 
hosszú vajúdás és szülés után lány gyermeknek adott életet. Nagyon 
boldogok voltak a férjével együtt, amikor megtudták, hogy kislányuk 
született, ugyanis mindketten lányt szerettek volna! Jó volt őket látni! 
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Bár India bizonyos részein magas a HIV fertőzöttek aránya, de ezen a környéken, ahol mi va-
gyunk, szerencsére ritkán látunk ilyen beteget. A kórházhoz tartozik egy kicsi labor is, ahol 
néhány alapvizsgálat elvégzésére lehetőség van. Így lehetőség van HIV szűrésre is egy gyors-
teszt segítségével, ezt minden terhes nőnél rutinszerűen elvégezzük a Hepatitis B mellett. 
Egyik nap leromlott állapotú 50 éves nőbeteg érkezett, akinél a rendelkezésre álló képalkotó 
vizsgálatokkal (UH, RTG), valamint mintavétellel mellkasi gennyes gócot találtunk. Állapotá-
ra való tekintettel elvégeztük nála a HIV és Hepatitis B gyorsteszteket is, amelyek mindegyi-
ke pozitív lett. A korlátozott eszközeinkkel próbáltuk az állapotát stabilizálni, de sajnos a fel-
vételét követő napon elvesztettük.  
Júliusban megjött a monszun és ezzel párhuzamosan megemelkedett a maláriás és a tífuszos 
betegek száma. A sok víz lehetőséget ad a fertőzött szúnyogok szaporodására, amik a maláriát 
terjesztik, és egyben a nem megoldott szennyvízelvezetés a sok eső miatt még fertőzöttebbé 
teszi a vizet, jó táptalajt teremtve ezzel a különféle kórokozók szaporodásának. 
Itteni munkánk egyik fontos célja a kórházi labor fejlesztése.   
Sujith felkért, hogy tanítsam meg Davidnek a nőgyógyászati 
cytológiai vizsgálat alapjait. Daviddel és családjával nagyon 
jó kapcsolatunk van, ők hívtak meg minket még februárban 
Darjeelingbe a családi ünnepre, ezek az együtt töltött napok 
elmélyítették a közöttünk lévő kapcsolatot és nagyon jól tu-
dunk Daviddel együtt dolgozni. Személyében egy, az új dol-
gokra igen nyitott, éles eszű és lényeglató munkatársra leltem. 
Jó látni, hogy szinte szivacsként magába szívja az új ismereteket és nagyon jó kérdéseket tesz 
fel. A nőgyógyászati cytológiai vizsgálat beindítása a kórházban fontos lenne, hiszen a szülé-
szeti-nőgyógyászati profil miatt nagyon sok fiatal nő jön az ambulanciára és ilyen vizsgálatra 
nem nagyon van lehetőség Fatehpurban.  
 
Az egyik szürke hétköznapunk egy egyszerű esemény kapcsán 
egy kedves, meleg ünnepi nappá változott. Sujith elhatározása 
alapján a kórház kis kápolnája újra visszanyerte eredeti 
funkcióját. Ez a főbejárattal szemben lévő, félköríves, kis 
kupolás épületrész, sok képen szerepel a tipikus vörös téglás 
és krémszínű homlokzatával, a kórház szimbóluma. Régebben 
is itt tartották az áhitatokat, de az elmúlt években az elő-
adóterembe került át minden összejövetel, a kis termet meg a 
szemműtétekkor kórteremként használták, a földre szőnye-
geket meg pokrócokat leterítve. Az elmúlt hetekben kicsit 
rendbe hozták, lámpákat és ventillátorokat szereltek fel. Teg-
nap kitakarították és tiszta filcszőnyegeket fektettek le. Este 
többen ott serénykedtek az utolsó simításoknál, némi eszme-
futtatás zajlott arról, hogy legyenek-e bent székek vagy csak 
szőnyeg, milyen feliratokkal lehetne kint tartatni a cipőket és 
kikapcsoltatni a mobiltelefonokat. („Ha beteszünk néhány 
széket, akkor a férfiak leülnek és a nőknek meg csak a föld 
marad” – mondja Helen, ezért maradt a szék nélküli verzió.) A 
tegnap reggeli áhitat után kihirdették, hogy mától a Chapel-
ben tartjuk az áhitatokat. Kivételesen elkezdtük 8-kor az 
alkalmat, s a kis terem hamar megtelt. Csak úgy zengtek a 
szívből jövő hálaadó és dicsőítő énekek, és a termet betöltötte 
az ünnepi hangulat. Lepergett bennem az elmúlt időszak 
minden csalódása, nehézsége, konfliktusa, de arra lettem fi-
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gyelmes, hogy ezt mindenki feledni látszik és összeköt mindnyájunkat az Isten szeretete egy 
nagy családdá. A kápolna újbóli birtokba vétele a páciensek felé való közeledést és missziót is 
szolgálják, hiszen szomszédos a kórteremmel, a családtagok pedig a bejárat előtt várakoznak. 
Ezennel új lendületet kapott a betegeknek tartott reggeli éneklés és imádság is. Kezdeménye-
zésünkre kihelyeztek traktátusokat a rendelő várójában. 
 
Támogatás 
A mi költségeinkre a Missziói Iroda egyelőre megelőlegezte a fedezetet, de annak pótlá-
sára egészen év végéig várunk adományokat. Aki előre tud vállalni bizonyos összeget, 
kérjük, hogy jelezze nekünk, hogy számolhassunk vele.  
 
A www.indiamisszio.wordpress.com című blogunkon elérhetőek részletes beszámolóink, 
körleveleink és fotók, az indiamisszio@gmail.com e-mail címen pedig mi magunk.  
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