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3
A TUDOMÁNYOS AKTIVITÁSBAN

BEMUTATKOZÓ ELÕADÁSOK A KÉT TAGINTÉZMÉNYBEN
II. Dr. Réthy Pál Tagkórház 3. Belgyógyászat és 1. Endokrinológia munkacsoport
2018. május 24-én délután a Békés Megyei Központi Kórház Tudományos Bizottsága által indított
programsorozat keretében a Dr. Réthy Pál Tagkórház 3. Belgyógyászat és 1. Endokrinológia munkacsoportja mutatkozott be. A békéscsabai tagkórház
Remenár-termében szép számban jelentek meg orvosok és szakdolgozók, kórházunk majd’ minden
szakmája képviseltette magát. A programot online
közvetítés formájában a gyulai kórház dolgozói is
megtekinthették. A csabai oldalon az ülésvezetõ elnökök dr. Varga Márta fõorvosnõ és dr. Taybani Zoltán fõorvos úr volt, míg a gyulai oldalon dr. Dudás
Mihály fõorvos úr moderálta a rendezvényt.
Az elsõ prezentációban dr. Taybani Zoltán osztályvezetõ fõorvos az osztály és a csatlakozó
diabetológia és endokrinológia szakambulanciák
mûködését mutatta be. A bevezetõbõl megismerhettük, hogy a munkacsoport a mindennapi betegellátás mellett milyen tudományos munkát folytat. Kollégáink 2017. február óta 45 alkalommal tartottak
hazai országos, regionális vagy helyi szakmai rendezvényen elõadást, emellett 3 nemzetközi kongresszuson mutattak be poszter prezentációt, valamint 5
online felületen közzétett szakmai írást is készítettek. Az utóbbi években az orvosok mellett a szakdolgozóink is egyre nagyobb arányban vállalnak aktív szereplést kongresszusokon.
Ezt követõen négy szakmai elõadást hallgathattunk meg. Elsõként dr. Szerencsi Regina számolt be
a 2017 õszén végzett kérdõíves felmérésének eredményeirõl, mely a cukorbetegek inzulin terápiás
adherenciájára vonatkozott. A bemutatott adatok
szerint a betegek – különösen a fiatalabb férfiak –
jelentõs része rendszeresen kihagyja az inzulin beadást, aminek hosszú távon számos kedvezõtlen következménye lehet. A betegek legtöbbször feledékenység, hypoglykaemia vagy az idõigényesség miatt
hagyták ki az inzulindózist. Növelte a kihagyás esélyét, ha a beteg bonyolult kezelési rezsimet használt.
A szerzõk szerint a jövõben a reedukáció, a kisebb
hypoglykaemia-rizikót jelentõ antidiabetikumok, az
emlékeztetõk (pl. okoseszközök), valamint a kezelés egyszerûsítése javíthat a betegek helyzetén. A felmérés értékét emeli, hogy Magyarországon nem történt még hasonló felmérés. A munkacsoport az eredmények pontosítása, kiegészítése céljából nagyobb
betegszámon, újabb, validált kérdõív felhasználásával tervezi a vizsgálat folytatását.
Második elõadóként dr. Nyitrai Ferenc következett, aki az osztályon folyó „real world” vizsgálatá-

ról számolt be, melyben a mindennapi gyakorlatban
kettõs és hármas kombinációban alkalmazott SGLT2 gátló és a DPP-4 gátló kezelések hatékonyságát és
biztonságosságát hasonlította össze. Ilyen jellegû
vizsgálatokra azért van szükség, mert minden klinikus kíváncsi arra, hogy a nagy randomizált, kontrollált klinikai vizsgálatokban megfigyelt eredmények
mennyire reprodukálhatóak kevésbé válogatott beteganyagban a mindennapi munka során. A diabetológia berkein belül továbbra is forrongó kérdés, hogy
a metforminra épülõ kezelés elégtelensége esetén mi
legyen a második vagy harmadik orális antidiabetikum? Nyitrai doktor erre a kérdésre próbált
saját felmérése alapján választ adni. Eredményei szerint mindkét vizsgált gyógyszercsoport hatékony és
biztonságos, de az SGLT-2 gátlók mellett fogyásra is
számíthatunk a húgyúti és genitális infekciók rizikójának tolerálható mértékû emelkedése mellett.
A harmadik elõadásban dr. Bótyik Balázs adjunktus számolt be a dr. Veres-Bali Agnetával közösen készített munkájukról. A XXI. század a technikai újításokról szól, mely természetesen a diabetológiába és Békéscsabára is bekígyózott. Az online/
elektronikus vércukornaplók használata nemcsak a
betegek, hanem az ellátó személyzet számára is nagy
segítséget jelenthet a mindennapi gondozásban. Kollégáink saját készítésû kérdõív segítségével vizsgálták az elektronikus naplót (Dcont) használó cukorbetegeik jellemzõit, a rendszer használatának nehézségeit, a feltöltött adatok sorsát stb. A felmérésbõl
kiderült, hogy az eszköz használata mellett javult a
betegek együttmûködése, nõtt a napi vércukormérések száma, és a legtöbben javuló életminõségrõl is
beszámoltak. A rendszert 1-es és 2-es típusú, fiatalabb és öregebb betegek is eredményesen használják,
de az adatok feltöltéséhez a betegek jelentõs része
kezdetben külsõ segítséget igényel.
Végezetül Taybani fõorvos mutatta be az osztályon és szakambulancián 2017-ben indított, jelenleg
is folyamatban lévõ prospektív vizsgálatunk eredményeit. A nemzetközi fórumokon (IDF, ATTD, ADIT
kongresszusok), valamint a Magyar Diabetes Társaság 2018-as országos kongresszusán is prezentált tanulmányban arra kerestek választ, hogy 2-es típusú
diabetesben milyen esetekben és hogyan egyszerûsíthetõk nagy biztonsággal a bonyolult inzulinkezelési
rezsimek a jó glikémiás kontroll megõrzése mellett.
A szakmai irányelvek elméletileg megengedik az
antidiabetikus kezelés dezintenzifikálását, de ezzel
kapcsolatban pontos útmutatások nem állnak rendel-
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kezésre, ezért a mindennapokban a kezelés egyszerûsítése legtöbbször elmarad, a túlkezelés pedig rontja a betegek életminõségét, növeli a betegségterhet
és veszélyes is lehet (pl. gyakoribb hypoglykaemia).
A bemutatott eredmények alapján úgy tûnik, hogy
felnõtt 2-es típusú cukorbetegek esetében alacsony
(7,5% alatti) HbA1c, alacsony (0,6 E/testsúly-Kg alatti) teljes napi inzulinigény, megtartott C-peptid pozitivitás esetén a napi 2-4 injekcióból álló inzulinrezsimek nagy biztonsággal átválthatók napi egyszeri
adású, GLP1-receptor agonista + bázisinzulin fix

kombinációs készítményre (iDegLira). A fix kombinációs készítmény a napi többszöri inzulininjekcióhoz hasonló glikémiás kontroll megtartása mellett
biztonságosabb volt (kevesebb hypoglykaemia), fogyást és életminõség javulást eredményezett.
A sikeres szakmai rendezvény kellemes hangulatú állófogadással zárult, ahol tovább folytatódhatott a már nem csak szakmai témájú társalgás.
dr. Szerencsi Regina, dr. Taybani Zoltán
BMKK Réthy Pál Tagkórház
3. Belgyógyászat és 1. Endokrinológia munkacsoport

TISZTÚJÍTÁS A MAGYAR ÁPOLÁSI EGYESÜLETBEN
A Magyar Ápolási Egyesület 2018. május 17-én
tisztújító küldöttgyûlést tartott, melynek helyszíne
Visegrádon a Hotel Visegrádban volt.
A küldöttgyûlésen megválasztásra került az országos vezetõség és a bizottsági tagok.
A Magyar Ápolási Egyesület elnöke 2018-tól
Minya Tünde, alelnöke Bugarszki Miklós.
Az egyesületi tagokat a Humánpolitikai bizottságban Hack Gabriella; az Etikai bizottságban
Gerebenics-Szin Rózsa és Kádárné Szabó Ildikó képviseli a küldöttek szavazatai alapján.

A bizottsági tagoknak gratulálok, munkájukhoz jó egészséget kívánok valamennyi tagtársunk
nevében.
A küldöttgyûlést megelõzõ napon Tûszúrás okozta sérülések címmel pontszerzõ továbbképzés volt.
A kétnapos rendezvényen az Ápolási Egyesület
támogatásával intézményünkbõl Bojtné Karsai Emese és Schneider Lászlóné vett részt.
Koszta Julianna fõnõvér
Infektológia, Pándy Kálmán Tagkórház
a MÁE Békés megyei elnöke

BEMUTATKOZIK AZ EGÉSZSÉGEDRE EGYESÜLET
Az Egészségedre Egyesületet 2014 szeptemberében a Békés Megyei Központi Kórház tíz szakdolgozója alapította. Tagságunk dinamikusan
növekszik. Az Egyesület legfõbb döntéshozó szerve a közgyûlés. A közgyûlés a tagok összessége, amely az Egyesületet
érintõ minden kérdésben dönthet. Az
egyesület szûkebb célcsoportja – tekintettel értékközvetítõ szerepükre – az egészségügyi szakdolgozók, tágabb célcsoportja
a lakosság.
Célunk az egészséges életmód népszerûsítése,
továbbá a humán értékek megõrzése, prevenciós tevékenységek szervezése egészségfejlesztés, megõrzés
céljából, továbbá rekreációs programok szervezése
és kivitelezése.

Az általunk szervezett, ill. támogatott programok, rendezvények az egészségmûveltség fejlesztését célozzák. Az egyesület munkájának
eredményeként lehetõségeket teremtünk,
hogy növeljük az egyének, csoportok, közösségek egészségtudatos életmódra való
törekvését.
Mindenkinek saját felelõssége, hogy
lehetõségei szerint tegyen valamit önmagáért, és az egészsége optimális eléréséért.
Közösen segíthetünk, és motiválhatunk.

„Az egészséget az ember teremti és éli meg a
mindennapi élete díszletei között, ott ahol tanul,
dolgozik, játszik és szeret” (Ottawa-charta 1986)
Gerebenics-Szin Rózsa mentálhigiénikus,
Pándy Kálmán Tagkórház
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ÁPOLÓK NEMZETKÖZI NAPJA
EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK TUDOMÁNYOS ÜLÉSÉVEL EGYBEKÖTÖTT ÜNNEPSÉG
A DR. RÉTHY PÁL TAGKÓRHÁZBAN
A Békés Megyei Központi Kórház békéscsabai
tagintézményének Remenár termében – a hagyományoknak megfelelõen – idén is az angol ápolónõ,
Florence Nightingale születésnapján köszöntötték az
intézmény szakdolgozóit. Az ünnepség 2018. május
16-án 13 órakor dr. Becsei László fõigazgató fõorvos és Mészáros Magdolna ápolási igazgató köszöntõjével kezdõdött. Ezt követõen Püskiné Köleséri
Erzsébet emlékezett meg Florence Nightingalerõl,
majd Balogh Adrienn Reményik Sándor: Eredj, ha
tudsz! Címû versét adta elõ.
Az ünnepség fénypontja
minden alkalommal az „Év
szakdolgozója elismerés” átadása. 2018-ban ezt a kitüntetõ címet Petrovszki Tünde,
a tagintézmény diabetológiai
szakápolója kapta meg. Méltatását a Házi Hírmondó februári számában már közzétettük, hiszen a Pándy Kálmán Tagintézményben a Magyar Ápolók Napja ünnepségen mindkét tagintézmény
2018. évi díjazott szakdolgozóit bemutattuk.
Az ünnepi aktus után következett az egészségügyi
szakdolgozók tudományos ülése, melynek két üléselnöke dr. Varga Márta osztályvezetõ fõorvos és TárkánySzûcs Zsuzsanna ápolási igazgatóhelyettes volt.
A program során az alábbi elõadások hangzottak el:
– Honnan jöttünk, hová tartunk? A család helyzete a mai Magyar társadalomban
Orosz Nikolett gyakorló ápoló tanuló
BSZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma
és Kollégiuma
– Példaképek vagyunk? Legyünk példaképek!
Egészségügyi dolgozók egészség-kulturáltsága, egészséggel kapcsolatos magatartás vizsgálata
Csatlós Boglárka gyakorló ápoló tanuló
BSZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma
és Kollégiuma
– Békés szív
Varga Hajnalka
Sürgõsségi Betegellátó Osztály, Dr. Réthy Pál
Tagkórház

– Gasztrointesztinális vérzõ betegek ellátása,
endoszkópos vérzéscsillapítási módszerek
Lengyel Nagy Zsuzsanna
4. belgyógyászat/gasztroenterológia, Dr. Réthy
Pál Tagkórház
– Esik? Nem esik? A betegbiztonság aktuális
kérdései osztályunkon
Bajiné Major Tímea
2. belgyógyászat/nephrológia, Dr. Réthy Pál
Tagkórház
– Diabetes gondozás fejlõdése hazánkban – központban az edukáció
Susánszkyné Szalkai Marianna
3. belgyógyászat/endokrinológia, Dr. Réthy
Pál Tagkórház
– A telemedicina jelentõsége a diabetológia területen
Balogh Adrienn
3. belgyógyászat/endokrinológia, Dr. Réthy
Pál Tagkórház
– Hisztokémiai és immunhisztokémiai diagnosztikai módszerek, gasztrointesztinális biopsziák kapcsán
Szalóczyné Griecs Katalin
Patológia, Dr. Réthy Pál Tagkórház
– „Jól beszélsz?!” A hatékony kommunikáció
jelentõsége az ápolásban
Pakai Tímea
Hospice, Pándy Kálmán Tagkórház
A tudományos ülés záró elõadását tartó Pakai
Tímea a 2018. május 10-én, Egerben megrendezett
Magyar Hospice-Palliatív Egyesület XIII. országos
konferenciáján átvehette a haldoklókkal foglalkozók
legmagasabb hospice szakmai kitüntetését, a Polcz
Alaine emléklapot. Errõl e számunkban külön is hírt
adunk.
Az elõadások után kérdések, hozzászólások következtek, majd Mészáros Magdolna ápolási igazgató értékelte a hallottakat. Végül a díjak átadása zárta az ünnepi tudományos ülést, mely a résztvevõk
megvendégelésével ért véget.
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LEGMAGASABB SZAKMAI ELISMERÉS PAKAI TÍMEÁNAK
Pakai Tímea 1998. szeptember 1 óta – közel 20
éve – dolgozik a Hospice osztályon. Diplomás ápolóként kezdte munkáját, 2001 óta fõnõvéri beosztásban tevékenykedik. 2002-ben mentálhigiénés szakember, 2006-ban hospice szakápoló és koordinátor,
2007-ben gyásztanácsadói végzettségeket szerzett,
mely tudását jól tudja a mai napig is hasznosítani a
munkája során. 2001 óta óraadó tanárként dolgozik
a gyulai fõiskolán, ahol többek között a hospice-t is
oktatta a szociális munkás hallgatóknak. A szegedi
mentálhigiénés képzésen 2004-2007 között tanatológiai alapismereteket tanított, 2009-tõl 2011-ig a
Csernai Katalin hospice otthonápolás Békés megyei
hospice koordinátoraként tevékenykedett. Hospice
alap- és továbbképzõ tanfolyamokon tartott elõadásokat a haldokló betegek ápolásáról. Több diplomamunka elkészülésében segédkezett konzulensként,
melyek témái a hospice-szal voltak kapcsolatosak.
Számos elõadást tartott hospice-t érintõ témákban helyi kórházi tudományos üléseken vagy akkreditált pontszerzõ képzéseken, a Magyar HospicePalliatív Egyesület Konferenciáin, Pszichoonkológiai
Konferenciákon, Magyar Kórházszövetség kongresszusán, 2005-ben a Békés megyei ÁNTSZ szak-

mai napjain, Országos Fül-Orr-Gége konferencián,
Dél-Kelet magyarországi geriátriai konferencián. A
Hospice részleget 2001 óta vezeti. Kiváló emberi és
vezetõi kapcsolatai eredményeként 2018 áprilisában
megkapták a Családbarát osztály címet.
Ez év februárjában dr. Pikó Béla, a Klinikai Onkológia és Sugárterápiás Centrum osztályvezetõ fõorvosa felterjesztette Pakai Tímeát a Polcz Alaine
emléklapra. A Polcz Alaine emléklap a haldoklókkal foglalkozók legmagasabb hospice szakmai kitüntetése, a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület kétévente adományozza azoknak, akik rendkívül sokat
tettek a magyarországi hospice-mozgalom terjesztéséért, és akik sok éve fáradhatatlanul dolgoznak a
hospice-ban és a hospice-ért.
A 2018. május 10-én, Egerben megrendezett
Magyar Hospice- Palliatív Egyesület XIII. országos
konferenciáján Pakai Tímea is átvehette a Polcz
Alaine emléklapot munkája elismeréseként.
(Polcz Alaine pszichológus, tanatológus a
hospice mozgalom magyarországi meghonosítója, a
tanatológia magyarországi úttörõje.)
Mészáros Magdolna ápolási igazgató
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A SEMMELWEIS IKON
UTAZÓ KIÁLLÍTÁS „AZ ANYÁK MEGMENTÕJE” ÉLETÉNEK TÖRTÉNETÉRÕL
A Semmelweis család ötödik gyermeke, Ignác
Fülöp 1818-ban Budán, a Tabánban született. Sorsa
úgy hozta, hogy 29 évesen világraszóló felfedezést
tett, amely azonban korán érkezett. A kor tudatlanságának homályában tapogatózó tudósok, professzorok értetlenül álltak tanai elõtt. Ezért a fiatal orvos
elindult azon a gyötrelmes úton, amelynek során
ugyan anyák ezreit mentette meg a biztos haláltól, õ
maga azonban belehalt az értük vívott küzdelembe.
Szó szerint. Tragikusan fájdalmas és szomorúan rövid élete – máig tisztázatlan körülmények között –
1865-ben ért véget. 47 éves volt ekkor.
Néhány gondolatba sûrítve ennyi Magyarország
egyik legnagyobb orvosa, a világszerte „az anyák
megmentõje” néven ismert dr. Semmelweis Ignác
Fülöp szülész professzor életének története.
Ma már tudjuk, hogy hõs, mártír és zseni volt
egy személyben, de ezt csak jóval halála után ismerte fel a világ. Hazájában, Magyarországon az 1891ben létrehozott Semmelweis Emlékbizottság kezdte
meg elõször életének és munkásságának kutatását,
feltárását és népszerûsítését – nemzetközi szinten is.
2013-ban mûtárgy kiállítás készült életének fontos állomásairól, mely a Semmelweis Orvostörténeti
Múzeumban (SOM) egy éven keresztül volt látható, ezt követõen a Római Magyar Akadémia látta
vendégül. Ekkor tapasztalták meg, hogy a mûtárgyak
utaztatása igen körülményes és drága, így a Külügyminisztérium kérésére készült el 2015-ben – Semmelweis halálának 150. évfordulójára – a roll up változat, melyen a szöveges dokumentumok mellett a
mûtárgyak fotói is szerepelnek.
Az utazó kiállítás sorra veszi gyermekkorának
fontosabb történéseit, felfedezésének elméletét, kortársaival folytatott vitáinak hátterét, illetve halálának
körülményeit.
A plakátok hét nyelven: a magyar mellett angolul, németül, franciául, spanyolul, oroszul és lengyelül viszik a tudós hírét szerte a világon. A tárlat idegen nyelvû változatai többek között a New York-i
ENSZ székházban, Koppenhágában a WHO központban és számos külképviseleten voltak már láthatók. „Célunk, hogy a Semmelweis Emlékév kapcsán
minél több helyre eljusson a kiállítás, így összesen közel hetven országba kerül majd el az Egyesült Államoktól a Távol-Keletig. Miután pedig körbejárta a világot, a múzeumban fog megpihenni” – nyilatkozta
Varga Benedek. Hozzátette: a népszerûsítésre azért
van szükség, mert bár a tudós nevét sok helyen isme-

rik, történetével nem feltétlenül vannak tisztában. A
tárlat pedig azt járja körbe, hogy Semmelweis hogyan
vált ikonikus alakká, az egyetlen olyan orvos alakjává, aki világszerte megérinti az embereket.
2018-ban – születésének 200. évfordulóján – a
Blahák Eszter és Varga Benedek által megálmodott,
13 hatalmas méretû tablóra elkészített kiállítás a Békés Megyei Központi Kórházba érkezett, hogy végre mi is megismerjük Semmelweis igaz történetét.
A Pándy Kálmán tagkórház aulájában május 3.
és május 30. között naponta szembesülhetnek az arra
járók ezekkel a csak részben ismert, vagy sosem hallott igazságokkal.
Megtudhatjuk, hogy a világ csak évtizedekkel
halála után ismerte el a magyar orvos nagyságát, azt,
hogy Semmelweis felfedezése nagyban hozzájárult a
halála után kibontakozó bakteriológia, virológia tudományának születéséhez. Lister, angol sebész épp
akkor kezdte alkalmazni mûtétei során az antiszeptikus módszereket, a mûtéti sebek profilaktikus fertõtlenítését, amikor Semmelweis a bécsi elmegyógyintézetben haldoklott. Koch, német mikrobiológus
pedig az 1870-es években kezdte tanulmányozni a
sebfertõzést okozó mikroorganizmusokat. Csak néhány év, néhány tudományos alapú kísérlet, néhány
elismert orvosi szaklapnak elküldött közlemény hiányzott ahhoz, hogy Semmelweis Ignácot is – még
életében – a nagy orvos felfedezõk között említsék.
Neki erre éveket, évtizedeket kellett várni abban
a nem kevésbé zaklatott világban, amely halála után
várt rá. Négyszer exhumálták, csontjait újra és újra
megvizsgálták, míg végül 1965-ben megérkezett végsõ nyughelyére, mely egyben szülõhelye is volt.
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A kutatások mai állása szerint
A Semmelweis Orvostörténeti
már ismeretes, hogy Semmelweis
Múzeum, Könyvtár és Levéltár
szifilisztõl súlyos betegen, 47 éves
Semmelweis szülõházában kapott
korában halt meg. Az életének
otthont. A jómódú polgári életet
utolsó hónapjaiban róla készült komég ma is sugalló épületben – az
rabeli ábrázolásokon azonban – beegyéb, állandó és idõszaki kiállítátegsége következményeként – egy
sok mellett – négy tágas helyiség tárhatvanas éveit taposó, rohamosan
ja a látogatók elé nem csak Semöregedõ ember látható. A 21. számelweis Ignác, de kora meghatározadi technológia által lehetõvé tett
zó orvosainak munkásságát is. Az
arcrekonstrukcióval a film készítõi
egyik szobában Semmelweis szemébemutatták, hogyan nézhetett ki
lyes tárgyaival, bútoraival találkozSemmelweis Ignác, mielõtt magával
hatunk. Itt látható egy koponya is,
ragadta volna a betegség. A film
amely az eredeti csontok másolata,
számos tévhitet eloszlat, például,
mellette gipszbõl és bronzból kiönhogy Semmelweis szándékos gyiltött változatai.
kosság vagy összeesküvés áldozata
Az 1960-as években – legutóbAhol Semmelweis megírta fõ mûvét
lett volna.
bi exhumálásakor – vizsgált kopoa gyermekágyi láz kóroktanáról
Semmelweis halálában az a legnyája segítségével 2016-ban dokutragikusabb, hogy bár a szifilisz egyébként is végzett
mentumfilmben rekonstruálták Semmelweis Ignác
volna vele, egy bécsi tébolydában kapott verés után felmegbetegedése elõtti arcát. A film rendezõje, Kisslépõ vérmérgezésben halt meg, vagyis pontosan abban
Stefán Mónika szerint rengeteg rejtélyt hozott fela szövõdményben, amely ellen egész életében küzdött.
színre Semmelweis Ignác földi maradványainak 1963Semmelweis Ignác hatalmas testi-lelki utat bejárt
as negyedik exhumálása, például, hogy a csontvázat
földi maradványai ma már szülõházának falában pimás gyermeki csontokkal egy 142 centiméteres kohennek. A falon csak neve, valamint születése és haporsóba zsúfolták. Az akkori vizsgálat során másolála dátuma olvasható, elõtte Borsos Miklós alkotálatot készítettek a világhírû orvos koponyájáról, így
sa, egy anyát gyermekével ábrázoló szobor áll örök
születhetett meg az arcrekonstrukció, melyet Kustár
mementóként.
Ágnes, a Magyar Természettudományi Múzeum antItt pihen hát – immár végleges otthonra találva
ropológusa és Balikó András szobrászmûvész készí– Semmelewis Ignác Fülöp, az anyák megmentõje.
tett el a SOM megbízásából, az NKA támogatásával
és a Reál Pictures közremûködésével.
Szöveg és fotók: Tölgyesi Ágnes

Forrás:
[1] Benedek István: Semmelweis. Bp.: 1980, Gondolat.
[2] http://semmelweis.hu/hirek/2015/10/05/az-orvos-aki-vilagszerte-megerinti-az-embereket-semmelweis-ikon-kiallitas-a-net-ben/
[3] http://montazsmagazin.hu/kiallitas-a-kiallitasban-semmelweis-ikon/
[4] https://librarius.hu/2016/10/21/gyilkossag-vagy-osszeeskuves-aldozata-lett- semmelweis-ignac/
[5] http://artkalauz.hu/cikk?key=AAARXXUC&c=semmelweis_nyomaban
[6] http://fesztikorkep.com/vilagorokseg-kiallitas-semmelweis-eletmuvebol-a-dij-tiszteletere/
[7] http://www.zetapress.hu/kultura/mozi/83139
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Fotó: Tölgyesi Ágnes
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A SEMMELWEIS IKON A PÁNDY GALÉRIÁBAN – A MEGNYITÓ

Fotók: Márton Gabriella,
Tölgyesi Ágnes
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KITEKINTÉS
MEGKEZDÕDNEK A SEMMELWEIS-EMLÉKÉV ORSZÁGOS RENDEZVÉNYI
A 2018-as Semmelweis-emlékév keretében számos programmal tisztelegnek a 200 éve született
Semmelweis Ignác emléke és munkássága elõtt. Az
emlékév országos nyitórendezvénye az a konferencia, amely június 5-én az MTA és a Semmelweis
Egyetem közös szervezésében, a kormányzat támogatásával, külföldi elõadók és
partnerek bevonásával valósul
meg. Az MTA székházában tartandó eseményen ott lesz az emlékév és a konferencia fõvédnöke,
Áder János köztársasági elnök,
valamint a szervezõk meghívták
dr. Kásler Miklóst, az emberi erõforrások miniszterét is. A program védnökei az emberi erõforrások minisztere, dr. Szél Ágoston rektor és dr. Merkely Béla
rektorjelölt, a levezetõ elnök dr.
Kosztolányi György osztályelnök
és dr. Ádám Veronika osztályelnök-helyettes lesznek, a megnyitót dr. Lovász László, az MTA
elnöke tartja, köszöntõt mond
Áder János, dr. Kosztolányi
György, valamint dr. Szél Ágoston.
Június 30-án a Semmelweis
Egyetemen mûködõ emlékbizottság döntése nyomán a Nagyvárad
téri Elméleti Tömb Dísztermében
nemzetközi tudományos ülést tartanak a Semmelweis Egyetem, az
Orvosi Hetilap, a Semmelweis Kiadó, a Professional
Publishers, az Akadémiai Kiadó Zrt., az Ian Donald
Inter-University School, a Medicina Könyvkiadó Zrt.
és a Magyar Nõorvosok Társasága szervezésében,
ahol az elõadások mellett a Magyar Nemzeti Bank,
illetve a Magyar Posta Zrt. által az emlékévre készített Semmelweis-emlékérmét és -emlékbélyeget is bemutatják. Ezt követõen ünnepélyes keretek közt,

hazai és nemzetközi egyetemi vezetõk részvételével avatják fel Madarassy István szobrászmûvész
sárgarézbõl hajlított, kétalakos, várandós nõket ábrázoló szobrát a Központi Betegellátó Épületben.
Az emlékév keretében egyéb programokkal –
köztük emléksétával – tisztelegnek a 200 éve született Semmelweis Ignác emléke és munkássága elõtt. A Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság szervezésében az év során több alkalommal történelmi séta keretében
lehet végigjárni a Semmelweis
Ignác életében fontos szerepet
játszott épületeket, történelmi
helyszíneket.
A júniusi, miskolci premier után szeptember végén a Fõvárosi Operettszínház is bemutatja a Semmelweis címû operát
a Raktárszínházban – jelentette be Lõrinczy György fõigazgató az intézmény 2018/2019-es
évadáról szóló sajtótájékoztatón.
Raymond J. Lustig és
Matthew Doherty Semmelweis
Ignác életét bemutató darabjáról Boross Martin rendezõ elmondta, az oratorikus mû a fõszereplõ önmagával és a világgal hadakozó lelkébe kalauzolja majd a nézõket a
valóság, a rémálmok, a fikciók mezsgyéjén.
Az elõadás magyarországi bemutatója a miskolci Bartók Plusz Operafesztiválon lesz júniusban,
a fesztivál és a Budapesti Operettszínház közös
produkciójában; a fõvárosi közönség pedig szeptember 28-án láthatja elõször a darabot a Nagymezõ utcai teátrum stúdiószínházában.

Forrás:
http://semmelweis.hu/hirek/2018/05/16/meg-lehet-regisztralni-a-semmelweis-emlekev-tudomanyosrendezvenyeire/
http://semmelweis.hu/hirek/events/3117/semmelweis-200-unnepi-tudomanyos-ules-es-szoboravatas/
http://semmelweis.hu/hirek/2018/04/21/tortenelmi-setaval-emlekeztek-az-egyetem-nevadojara/
http://semmelweis.hu/hirek/2018/05/09/budapesten-is-bemutatjak-a-semmelweis-ignac-eleterol-szolo-operat/
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„SEMMELWEIS KÖVETÕI”
Pályázati felhívás
a Békés Megyei Központi Kórház valamennyi orvosa és szakdolgozója részére
a 2018. évben meghirdetett
Semmelweis Emlékév
alkalmából

A Békés Megyei Központi Kórház Tudományos Bizottsága felhívást intéz a kórház munkatársai
felé olyan tudományos közlemény megírására, amely tartalmában kapcsolódik
Semmelweis Ignác antiszeptikus tanaihoz,
annak alkalmazásához a mindennapi gyakorlatban.
A közlemény térjen ki a szerzõ osztályán alkalmazott higiéniai szabályok betartásának gyakorlatára és eredményeire. Mutasson irányt, adjon alternatívákat arra, hogyan fejleszthetõ tovább a
Semmelweis Ignác által elindított szemlélet.
Valós példákkal szemléltesse a gyakorlatban tapasztalt sikereket, esetleges kudarcokat,
melyek ismerete hasznos lehet a többi osztály számára is.
A közlemény terjedelme maximum 10 oldal legyen.
A beérkezett dolgozatokat peer-review (kollegiális bírálat) rendszerben
a tudományos bizottság értékeli.
A legsikeresebb pályamunkák bekerülnek az emlékév alkalmából megjelentetett emlékkönyvbe,
valamint elõadás formájában elhangzanak a Semmelweis-emlékév
alkalmából rendezendõ emlékülésen.
Az elsõ helyezett pályamunka 100.000,– Ft díjazásban részesül.
A pályamunkák benyújtásának határideje: 2018. szeptember 30.
Minden munkatársunknak hasznos munkát, sok sikert kívánva a pályamunkákat
az alábbi e-mail címre várjuk:
dr.mark.laszlo@gmail.com

dr. med. habil Márk László PhD
a BMKK Tudományos Bizottságának elnöke
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VII. BÉKÉS MEGYEI KORASZÜLÖTT NAP
2018. május 27-én a BMKK Pándy Kálmán tagkórház Gyermekosztálya szervezésében hetedik alkalommal került megrendezésre a Békés Megyei
Koraszülött Nap. Helyszíne a Kórház Árvay-terme
volt, ahol gyermekekhez illõ környezet megteremtése
után dr. Kövesdi József osztályvezetõ fõorvos köszöntötte a megjelent gyermekeket és szüleiket. Elmondta, a rendezvény célja, hogy biztosítsa a különbözõ korú koraszülöttek egymással való találkozását, illetve segítse a hasonló sorsú szülõk kommunikációját. A kórházban töltött hosszú hetek alatt, a
gyermekek életének meghatározó idõszakában kialakul egy kapcsolat a szülõk és az ellátó személyzet
között, ezt szeretnénk feleleveníteni, tovább gondolni ezen a napon. A gyermekosztály dolgozói nemcsak az újszülött ellátás javítását, magas szintre emelését, a korszerû kezelések bevezetését tartják elengedhetetlennek, hanem a volt koraszülött gyermekek
növekedését, késõbbi fejlõdésük követését is.

A program folytatásaként bemutatkozott az
újonnan alakult gyulai Koramentorház, akik tájékoztatták a szülõket az együttmûködés lehetõségeirõl.
A gyermekek zenei szórakoztatásáról a fiatal
zenészekbõl álló Get Over It zenekar gondoskodott.
A népszerû arcfestés elengedhetetlen része a napnak, ami által átváltozhatnak, mesehõsökké válhatnak a gyermekek. A kézmûves sarokban papírhajtogatást próbálhattak, bábokat készíthettek, a bátrabbak csillámtetkót festhettek magukra, valamint közkedvelt ugrálóvár is színesítette a napot. Minden kisgyermek egy maga által kiválasztott kis plüssel, társasjátékkal, babával vagy kisautóval távozhatott az
élménydús találkozóról, melyet kedves támogatóink
ajánlottak a volt koraszülöttek részére.
Jövõre találkozunk!
Szabó Edit részlegvezetõ fõnõvér
Pándy Kálmán Tagkórház Gyermekosztály, Intenzív Részleg
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ERDÉLYI KIRÁNDULÁS
Április 27-étõl május 1-jéig került sor az Egészségedre Egyesület szervezésében a székelyföldi kirándulásra. Erdélyt látni és megszeretni egy pillanat
mûve csupán.

Péntek reggel indultunk az ártándi határon át
Románia felé. Hosszú út várt ránk, órákon át haladva
jutottunk egyre mélyebben az anyanyelvünket ízesen
õrzõ Erdélybe. Elsõ napunk Nagyváradon a Püspöki Székelyegyház megtekintésével indult, majd a
Bánfyhunyadon egy jellegzetes kalotaszegi templomot néztünk meg. Ezután indultunk a szállást elfoglalni Kalotaszentkirályra. Nevét István király szentté avatása után vette fel, a Kalota elõnevet pedig a
patakról kapta. A lakosság hagyományos életmódja,
népszokások és népviselet jellemzi e vidéket. Az helyiek ízletes vacsorája után mindenki elfoglalhatta
szálláshelyét, majd egy kis sétával zárult napunk.
Kirándulásunk következõ napja az erdélyi-magyar kultúra, ,,Erdély történelmi központja” felé,
Kolozsvárra vezetett. Itt megtekinthettük Hunyadi
Mátyás lovas szobrát, szülõházát és egy református
templomot is. Következett a tordai sóbánya, ami lenyûgözött látványával. Ez volt az írásos emlékek fel-

bukkanása után a legjelentõsebb sóbánya Erdélyben.
Innen Torockóra mentünk, ahol végigsétálhattunk az
Európa Nostra díjas aranyosszéki falu híres házsorán. Megvehettük elsõ székely kerámiánkat Korondon. Itt szebbnél szebb portékákat kínáltak a helyi
mesterek. Estére Székelyszentlélekre értünk, ahol a
falusi turizmus keretein belül székely családok vártak. Vendéglátóink egyszerû, dolgos, szerény emberek voltak tele szeretettel, akik minden reggel finomságokkal halmoztak el.
Vasárnap reggel Csíksomlyóra indultunk. Itt minden évben megtartják a búcsút, ami a székelyek katolikus hitük megvédéséért hálát adó fogadalmi zarándoklata. Folytathattuk Farkaslakán utunkat Tamási Áron székely írónk szülõföldjén. Itt a kopjafás síremlékénél és kõbe faragott emlékoszlopánál mondtunk egy imát és helyeztük el koszorúnkat. Innen a
Békás szoros felé indultunk el. Ez a séta felejthetetlen élményhez juttatott bennünket, ami a szurdok-

völgyében egy lenyûgözõ látvánnyal párosult. Aztán
egy székely vacsora esten vettünk részt erdei kocsikázással, zenével, pálinkázással egybekötve.
Utolsó elõtti napunk is színes programoz ígért.
Szejkefürdõn megkoszorúztuk Orbán Balázs Székelyföld leírójának síremlékét, melyhez székely kapuk egész során át vezetett az út. A zöld millió árnyalatában pompázó domboldalak, elnyúló völgyek
mentén jutottunk el a Szent Anna-tóhoz. Ez Erdély
legköltõibb helye. Sok idõ nem tölthettünk itt, mert
kezdõdött a túra a Mohos Tõzeglápba. A látvány
mellett az idegenvezetõ, Laci bácsi fokozta az élményt humorával, történeteivel, jó kedvével. Ezután
ellátogattunk Alsócsernátra. Itt található a volt Domokos kúria, ami jelenleg múzeum. A kúria kertjében skanzen és szabadtéri mezõgazdasági gépészeti
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kiállítás volt látható. Napunkat Kézdivásárhely zárta. Ez a hely arról nevezetes, hogy fennmaradt az
úgynevezett udvarteres városszerkezete. A fõtér körül több mint 70 udvartér található. Este a Becsali
Panzióban fogyaszthattuk el finom vacsoránkat. Marika, a házigazda sütije és a kihagyhatatlan pálinkája várt.
Az utolsó nap elbúcsúztunk kedves vendéglátóinktól. Megköszönve kedvességüket hátra hagytuk
Székelyszentléleket és elindultunk Segesvár felé. Ez
a város õsidõk óta lakott hely, a szászi szék központja lett. Nagyon látványos 14. századi óratorony az
egykori városháza. A meredek utcácskák, a középkori házak lepusztult állapotban is igen hangulatosak. Ezután Körösfõn keresztül indultunk hazafelé.
Meg kell említenünk az idegenvezetõt, Attilát,
aki mindent megtett, hogy kis csapatunk 5 napban

olyan információkkal gazdagodjon, hogy ezek felejthetetlen napok legyenek. Nagyszerû embernek ismertük meg. Vencel a buszsofõrünk nagy biztonsággal,
helyismerettel vezette buszunkat.
Úgy gondolom, hogy az Erdélyben töltött napok
élményeit nehéz szavakba foglalni. Látni kell a hegyek fenyveseit, a hegyek között kígyózó szerpentineket, a völgyekben megbúvó falvakat, érezni az
úton közlekedõ lovaskocsik hangulatát, mert ott szívja magába az arra járó ezt a megkapó világot. Az Erdélyben töltött idõ kicsit a múltba repített vissza minket, és az itt átélt érzésekkel feltöltõdve tértünk
haza.
Köszönjük, hogy ott lehettünk!
dr. Lapis Istvánné és Duskáné Molnár Gabriella
aneszteziológiai szakasszisztensek, Pándy Kálmán Tagkórház,
Intenzív Osztály
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RECEPT-AJÁNLÓ
FODOR ZSUZSANNA SÜTEMÉNYE
Fodor Zsuzsanna Kinga 1979-ben Erdélyben,
Sármáson született, családjuk ötödik gyermekeként.
1998-ban jött át Magyarországra továbbtanulás céljából. 2001-ben elvégezte a Semmelweis Egészségügyi
Iskolát, azóta a Pándy Kálmán Kórház III. Belgyógyászati osztálya (Gasztroenterológia) munkatársaként dolgozik, 4 éve szakoktatóként is. 3 éve fõiskolai tanulmányokat folytat. Munkája és a tanulás
mellett szívesen kreál finomabbnál finomabb süteményeket, így õ lett az osztály „kinevezett” cukrásza.

A magánéletben 2 kisfiú anyukája, õk a süteményei legnagyobb kritikusai. Számára a sütemény készítés nem csak hobbi, hanem egyfajta agykontroll,
kikapcsolódás, alkotás. Cukrászkodás iránti érdeklõdését, tehetségét édesanyjától örökölte. Hatalmas
családi receptgyûjteménnyel rendelkezik, tervei között szerepel, hogy egyszer könyvbe foglalja õket.
A 2017-es süteménykészítõ versenyen a
snickers szelettel indult, melyet az alábbiakban teszünk közzé:

Snickers szelet

Sütõpapírral bélelt tepsiben megsütjük. Ha kihûlt a
tészta, a gõz fölött felolvasztott fehér tejcsokoládét
– 1 evõkanál olaj hozzáadásával – rákenjük a tésztára. Hûlni hagyjuk.

Hozzávalók
Tészta: 6 tojásfehérje, 20 dkg kristálycukor, 20
dkg darált dió, 3 evõkanál finomliszt (gluténmentes
liszttel is elkészíthetõ), 1 csomag sütõpor
Krém: 8 evõkanál cukor, 6 tojássárgája + 6 evõkanál kristálycukor, 20 dkg pirított dió, 20 dkg margarin (Rama)
A tésztára: 1 tábla fehér tejcsokoládé
A süti tetejére: 1 tábla barna tejcsokoládé
Elkészítés:
Tészta: 6 tojásfehérjét kemény habbá verünk 20
dkg kristálycukorral, óvatosan hozzákeverünk 20 dkg
darált diót, 3 evõkanál lisztet és 1 csomag sütõport.

Krém: a 20 dkg diót a sütõben megpirítjuk és
durvára összevágjuk. A 6 tojássárgáját kikavarjuk 6
evõkanál kristálycukorral és félretesszük. 8 evõkanál kristálycukrot lassú tûzön karamellizálunk, közben felolvasztunk és felmelegítünk (fontos, hogy
meleg legyen!) 20 dkg margarint és hozzáadjuk a
karamellizált cukorhoz folyamatos fõzés és kevergetés mellett. Ezt követõen hozzáadjuk a cukorral kikavart tojássárgákat és a darabolt pirított diót. Mindezt 10 percig fõzzük tartalék tûzön, folyamatos kevergetés mellett. 10 perc eltelte után még melegen
rákenjük a sütire. Hûlni hagyjuk. Végül, ha kihûlt,
tetejére a gõz fölött olvasztott barna tejcsokoládét
(1 evõkanál olaj hozzáadásával) rákenjük.
Hidegen szeleteljük.
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KÖNYVAJÁNLÓ
Lois McMaster Bujold: Chalion átka
Szokás szerint elõször a szerzõrõl – bár meglepõen
kevés adatot találtam róla. 1949. november 2-án született Columbusban (Ohio államban), édesapja az Ohio
Állami Egyetemen volt professzor, aki már korán felkeltette lánya érdeklõdését a tudományos-fantasztikus
irodalom iránt. Az érdeklõdés nagy sikerû
könyvek sorozatában csúcsosodott ki.
Bujold igazi sikerszerzõ, számos irodalmi
díj nyertese. Tízszer jelölték a korábbi évben a világon bárhol megjelent legjobb tudományos fantasztikus vagy fantasy regényért járó Hugo díjra, amit hatszor el is
nyert, ötször terjesztették fel Nebula díjra
(az USA-ban publikálóknak járó elismerés),
ezt háromszor kapta meg, valamint a legjobb tudományos-fantasztikus novella szerzõje volt két, és a legjobb fantasy novella
szerzõje egy alkalommal. A nívós díjak mellett az olvasók rokonszenvét is elnyerte,
könyveit sok nyelven és nagy példányszámban adták ki. Az írónõ jelenleg Minneapolisban él két
felnõtt gyermekével.
Magyarul a Vorkosigan saga sorozatból „Maréknyi
becsület” és a „Barrayar”, a Chalion-trilógiából a
„Chalion átka”, majd a „Lelkek lovagja” jelentek meg –
mindegyik önállóan is olvasható, a kapcsolatot közöttük
a szereplõk adják. Érdekes módon a magyar olvasókat
nem igazán kápráztatták el a könyvek, úgy tûnik, a történetek nem találták meg igazán a megfelelõ közönséget. (Olyannyira nem, hogy a trilógia harmadik kötetét
– The Hallowed Hunt – nem is adták ki.) Jelen könyvet
elolvasva ez nekem nem is kissé meglepõ.
A Chalion átka a „kard és boszorkányság” típusú
mûvek klasszikus képviselõje. A történet egy fiktív, feudális berendezkedésû világban játszódik, Chalion királyságban (mely az uralkodóházról kapta nevét). A meglehetõsen nagy önállósággal bíró tartományokra osztott
országban nemcsak a király és a provincárok rendelkeznek katonasággal, hanem az egyházak is saját, kisebbnagyobb, de jól szervezett sereget uralnak, akiket nem
a templomok fõpapjai, hanem a rend generálisa irányít.
A különbözõ nemesi családok érdekei (melyet a belõlük kikerülõ generálisok katona-lovagjainak ereje is támogat nemcsak egymásétól térnek el, hanem a királyság egészének üdvétõl is.
A szomszédokkal vívott háborúk vége soha nem a
teljes gyõzelem egyik fél részérõl sem, hanem a ravasz
békekötés, melyben elsõsorban a pénz játszik szerepet,
joggal érezhetik tehát a harcosok azt, hogy az uralkodó
– vagy a helyette egyre inkább a tényleges hatalmat gyakorló kancellár – vérüket váltja minden ilyen esetben
aranyra. Nemcsak a spanyolos nevek, hanem a környe-

zet is a reneszánsz Spanyolországra emlékeztetnek, a
valós és néha csak ürügynek használt büszkeség, a párbajok, a királyságok bonyolult viszonyai, a házasságokkal megpecsételt szövetségek révén.
A könyv különleges eleme a kvintárius vallás (melyben az Atya, Anya, Fiú és Lány mellett a
Fattyút is imádják) A Fattyú, nemcsak a kitaszítottak és a kívülállók védelmezõje, a
más istennek nem kellõ lelkek befogadója,
hanem a démonok ura is, ami miatt gyakran fohászkodnak hozzá bosszúszomjas
vagy hatalomvágyó emberek, s kísérelnek
meg életveszélyes varázslatokat ellenfeleik
elpusztítására. A Fattyút nem is minden országban ismerik el a Szent Család tagjának;
vannak, ahol híveit eretneknek bélyegzik, és
mint ilyenek, máglyán végzik életüket.
Az ország központja a királyi székhely,
Cardegos, s ennek központja a királyi vár, a
Zangre, melyet ellenség erõvel még soha be
nem vett, de mely sok cselszövésnek, hûségnek és árulásnak, becsületnek és becstelenségnek, valamint rengeteg halálnak volt már tanúja. Mindezek ellenére a királyság helyzete azért még mindig jobbnak tûnik, mint a szomszédos
Roknár mindennapjai, ahol szinte folyamatosan polgárháború folyik, fiú harcol apa ellen és testvérek hadakoznak egymással – Chalion szerencséjére, mivel ez tartja
vissza õket az ország elleni újabb támadástól.
Lupe dy Cazarial, a hajdani apród, katona, várkapitány, hadifogoly, gályarab megcsonkított kézzel, korbácsolás soha nem múló nyomaival hátán, lelkében megtörve, rongyokba burkolózott koldusként vándorol az országban, s reméli, hogy Valendában, ifjúsága helyszínén
legalább egy mosogatói állást ki tud könyörögni. Az istenek azonban más sorsot szánnak neki: egy akaratlanul bõkezû alamizsna birtokában és egy tragédia áldozatának ruhájában, a korábbinál jóval tisztesebb külsõvel érkezik az udvarba, ahol az özvegy provincara felismeri, és bízva tudásában és tapasztalatában váratlan megbízást kap. A királyi vérbõl származó testvérpár (Iselle
hercegnõ és öccse, Teidez herceg) környezetébe kerül,
mi több, a hercegnõ tanító-titkára lesz. Hamarosan rájön, hogy ez a munka sem különbözik a fiatal lovak, fiatal sólymok vagy éppen fiatal katonák kiképzésétõl: következetesnek, kellõen erõskezûnek kell lenni, érdekesen és fõleg és arra kell tanítani, aminek majd hasznát is
veszik. A tanítás eleinte nem megy könnyen, de a tanító
akarata erõs: „Az öt istenre, pontosan ugyanezt a pillantást, ezt a tehetetlen dühöt látta azoknak a fiúknak a szemében, akik feltápászkodtak, kiköpték a sarat a szájukból és mentek tovább, hogy aztán – idõvel – a legjobb hadnagyai legyenek.”
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Cazarial castillar sikeres tanítónak bizonyul, a hercegnõ és bájos udvarhölgye, Lady Betriz jól haladnak tanulmányaikban, s nemcsak a szokásos udvari tudományokban (földrajz, számtan, geometria) és nyelvekben
mélyednek el, hanem igyekszik felkészíteni úrnõjét a hatalom gyakorlásának felelõsségére és az uralkodás fogásaira is. („És akár rosszat tettél, akár jót, azt is láttam,
hogy szereztél egy ellenséget, és ami az igazi baj: élve hagytad. Hatalmas kegy. És legalább annyira rossz taktika.”)
A tanulással, lovaglással, úszással töltött idõ már-már
idilljébe – melyet csak Iselle hercegnõ erõs akarata (idõnkénti önfejûsége) és a kamaszodó herceg unalmában elkövetett meggondolatlanságai kavarnak fel – hirtelen érkezik a paranccsal felérõ kérés: bátyjuk, Orico király meghívja õket udvarába, Cardegosba. A testvérek örülnek,
nagyanyjuk, a provincara aggódik, a velük élõ özvegy királyné kétségbe esik, és a velük tartani kénytelen Cazarial
pedig okkal tart a jövõtõl. A királyi udvarban ellenségei
vannak, méghozzá hatalmas ellenségei: ismét a látókörébe kerül a kancellár öccsének, akinek szégyenletes, önzõ
gyávaságáról eddig hallgatott, de aki ennek ellenére már
többször halálba akarta sodorni – s minden bizonnyal ellene fordul majd a családjához, a dy Jironal famíliához is
hûséges (inkább ahhoz, mint a királyhoz, de elsõsorban
azért saját érdekeihez) kancellár is.
Az udvari intrikákkal és a hamis barátokkal szemben Cazarial tehetetlen, s rá kell döbbennie, hogy a beteges Orico kezébõl a gyeplõ egyre inkább dy Jironal kancellár kezébe kerül, hogy az emberélet és a becsület egyaránt olcsók az udvarban; a trón várható örökösének
számító Teidez herceget magával is ragadják a hízelgések és hamis barátok, akik végül tudatlanul bár, de az
ország elleni nagy bûnre csábítják. A hercegnõ sem kerülheti el sorsát a politikai csatározásokban, a király hatalmi szóval férjhez szánja a dy Jironal család egyik –
még ebben a körben is meglepõen aljas – tagjához, akitõl a lány egyszerûen undorodik. Cazarial kénytelen a
végsõ eszközhöz, az õ életét is követelõ halálmágiához
fordulni.
A varázslat sikerül, s csodálatos módon, egy éppen
akkor mondott ima következményeként Cazarial életben marad, de nem várt és szörnyû következményeket

szenved el: teste egy démon lakhelyévé válik, a valamelyik isten a láthatatlan látásának képességével is megajándékozza vagy sújtja a castillart. („Az istenek nem nekünk
alkotják a csodákat, hanem maguknak. Ha te eszközükké
válsz, akkor az magasabb célt szolgál, valamilyen fontos
és sürgõs célt. Ám a te csak eszköz vagy. Nem maga a
mû” – inti, és egyben vigasztalja õt Umegat, a király életét titkon óvó pap). Cazaliar nemcsak tudja, hanem látja is, hogy a Chalion család fölött a végzet lebeg fekete
árnyékként s ez az, ami szerencsétlenné teszi õket a magánéletben és az uralkodásban egyaránt. Meg lehet-e törni egyáltalán az átkot? Meg lehet-e háromszor is halni a
Chalionokért? Az ország elárulása vagy megmentése lenne-e Iselle hercegnõ és a roknári trónörökös köti házasság? Mivel a történet a nyomorúságban tengõdõ
Cazariallal kezdõdött, az olvasó azt is megtudhatja, hogy
mi lesz az õ sorsa, az önfeláldozás és a hûség képes-e
szembeszállni az erõszakkal és árulással? „Az események
lehetnek szörnyûek vagy elkerülhetetlenek, de az embereknek mindig van választásuk. Ha nem is az, hogy életben
maradnak e vagy sem, de az igen, hogy hogyan.”
A könyv a fantasy „békésebb”, mondhatni klasszikus, olvasmányos, s nem horrorisztikus vonulatát képviseli, a nagy romantikus szerzõket idézõ meseszövéssel, gondosan kidolgozott karakterekkel és a környezet
rövid, de igényes bemutatásával. A kardok hasonló témájú mûvekhez képest kevesebbet csattognak, s bár a
Gonosz (démonban és a hatalma alá hajtott emberekben egyaránt) fel-felbukkan, az egész mûvet áthatja egyfajta letisztult bölcsesség. A stílus olvasmányos.
Kinek is javaslom? Azoknak, akik szerették valaha a
történelmi regényeket, a kosztümös filmeket, azoknak,
akik a hagyományos szépirodalom iránt nosztalgiát
õríznek a szívükben és szeretnének ismét, akár más világot bemutatva is találkozni vele, azoknak, akik nem az
azonnali cselekvésre várnak minden bekezdésben, s azoknak, akik a fantasy világával kezdenek megismerkedni...
Nekik viszont ne hiányozzon a könyvespolcukról!
dr. Pikó Béla osztályvezetõ fõorvos
Pándy Kálmán Tagkórház
Megyei Onkológiai Centrum
Klinikai Onkológiai és Sugárterápiás Osztály
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