Elektronikus folyóirat

2018. II. évfolyam 8. szám

ázi

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

Forrás: https://kepguru.hu/dyn/download.php?id=225324&size=w3&sh=omelMW0Hgep6WN4OFI70lQ&e=1537510698

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

2018. II. évfolyam 8. szám

Forrás: https://www.wallpaperup.com/uploads/wallpapers/2015/06/11/720269/7138eaf4c6b2bb683aea842649d15132.jpg

Tartalom
Elismerõ oklevél a Pándy Kálmán Tagkórház
Intenízv Osztályának

3

Ponta Andrea

Gyógytornász-továbbképzések Gyulán
Ily gyorsan telik nyaram.
Ördögszekéren hord a szélcsattan a menny és megvillan
kék, tünde fénnyel fönn a tél.
(József Attila: Nyár – részlet)

5

Hugyeczné Majoros Csilla

„SEMMELWEIS KÖVETÕI” Pályázati felhívás

6

Hajkó Zsuzsanna és Dr. Dombóvári Jánosné
kiállítása a Pándy Galériában

7

Címlapfotót keresünk

12

Szakdolgozóink receptjei

13

Bojtné Karsai Emese süteményei

Könyvajánló
Sarah J. Maas: Üvegtrón (Throne of Glass)
dr. Pikó Béla

BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ

14

2018. II. évfolyam 8. szám

3

ELISMERÕ OKLEVÉL A PÁNDY KÁLMÁN TAGKÓRHÁZ INTENÍZV OSZTÁLYÁNAK
Az Intenzív Osztály szakdolgozói munkacsoportját az a kitüntetõ cím érte 2018. július 02-án,
hogy Budapesten a Vigadó épületében Prof. dr.
Kásler Miklóstól, az Emberi Erõforrások Minisztériumának Miniszterétõl átvehette a „Kiemelkedõ
szakmai tevékenységük elismeréseként” járó oklevelet.
Erre az elismerésre dr. Becsey László Fõigazgató Fõorvos és Mészáros Magdolna Ápolási Igazgatónõ terjesztette fel az ápolói munkacsoportot.
A Központi Aneszteziológiai és Intenzív osztály
1986 óta dolgozik önálló osztályként. Az akkori vezetés és dr. Görhöny Gergely osztályvezetõ fõorvos
gondos szervezõ munkájával sikerült elérni az új egység kialakítását. 2004-ben bekövetkezett haláláig irányította osztályunk munkáját. 2004 óta dr. Havas Attila osztályvezetõ fõorvos vezetésével mûködik az Intenzív osztály, aki lelkesedéssel és elkötelezettséggel
látja el a feladatát.
Az ápolásszakmai feladatokat szinte a kezdetektõl fogva Szabó Ágnes fõnõvér irányította egészen
2016-os betegségéig, nyugdíjba vonulásáig. Ekkor vet-

tem át Ágikától a fõnõvéri feladatok ellátását. Igyekszem az általa kitaposott úton haladni tovább, megfelelni az emberi és szakmai elvárásoknak, kihívásoknak.
A 2015-ös év fontos számunkra, hiszen ekkor
költöztünk át a H épületbõl az új, korszerû Sebészeti
tömbbe, amely - azt lehet mondani - minden igényünket kielégíti.
Osztályunk a kezdetekben 7, jelenleg 14 finanszírozott ággyal mûködik. Jelenleg 20 jól képzett
szakdolgozó segíti a szakorvosok munkáját, és látja
el az osztályunkon fekvõ betegek ellátását, valamint
az Aneszteziológiai Ambulancia mûködését. Munkatársaim a szakmájuk iránti elkötelezettséggel és fáradhatatlansággal, a mindenkori elvárásokat teljesítve
végzik munkájukat.
Feladatunk a súlyos, életveszélyes állapotban
lévõ betegek ellátása, ápolása, melyhez a legkorszerûbb módszerek, eszközök, gyógyszerek állnak rendelkezésünkre. Igyekszünk a betegek és hozzátartozók számára reménytelivé és elviselhetõvé tenni azo-
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kat a megterhelõ napokat, amikor intenzív ellátásban részesülnek.
Az intenzív betegellátás csapatmunka, hiszen
akkor várható gyógyulás, ha orvosi és ápolói összefogással, együttmûködve látjuk el a feladatainkat.
A nap mint nap változó szakmai kihívásoknak
igyekszünk megfelelni, továbbképzéseken, önképzéssel bõvítjük tudásunkat.

Az elmúlt 32 év alatt több mint 200 ápoló és közel 100 orvos dolgozott osztályunkon. Mindenki egy
kicsit hozzájárult ahhoz, hogy egy ilyen nem mindennapi elismerésben részesüljünk, ezért köszönettel
tartozunk egymásnak, és köszönettel tartozunk kórházunk vezetésének, hogy hisznek bennünk.
Ponta Andrea fõnõvér,
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház, Intenzív Osztály
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GYÓGYTORNÁSZ-TOVÁBBKÉPZÉSEK GYULÁN
Idén több gyógytornászokat érintõ szakmai továbbképzésnek ad helyet Gyula városa. A gyógytornászoknak szóló kreditpontos továbbképzésekért általában utazni kell, idén mégis két fõvárosi képzõhely hozza le oktatóit, szakmai anyagukat. A gyakorlati képzések, ahol kezelési technikákat tanulhatunk
általában több naposak és elég drágák. Ehhez még
hozzájön az utazás és szállás költsége, ezért is nagy
öröm számunkra, ha sikerül oktatókat lehozni Békés megyébe. Idén pedig három különbözõ gyakorlati témájú képzést is szerveztünk gyulai helyszínnel.
Gyógytornászok a torna diktálásán kívül, mindig
érintkeznek a pácienssel. Felmérjük az állapotát,
megvizsgáljuk, hozzáérünk, és a terápia is gyakorlati, korrekciós, manipulációs fogásokkal, eszközökkel
történik. Egy egészségügyi problémát (legyen egy
gerincsérv vagy sportsérülés) több szemszögbõl vizsgálhatunk és kezelhetünk.
Április tevékeny hónap volt, két hétvége is a tanulásról szólt.
Az „Izompólya lazítás különbözõ kompressziós
terápiák alkalmazásával” címû továbbképzést Rajnay
Katalin gyógytornász, Maitland manuálterapeuta,
Taping oktató, Anatomy trains-FRSB terapeuta, a
Gyógytornászda vállalkozás vezetõje tartotta két napon keresztül.
A képzésen talpi felszíntõl, a koponyáig áttanulmányoztuk az izmok manuális (Triggerpont kezelés)
és SMR hengerrel végezhetõ kompressziós technikáit, amelyeket a Gyógytornászda Csapata a hétköznapi munkák során aktív korú pácienseknél, hobbiés élsportolóknál alkalmaz. A kurzus tematikáját a
különbözõ testtájakon kialakuló lokális panaszok
adják (pl.: sarokfájdalom, térd laterális panaszai,
elülsõ vállfájdalom stb.), annak ellenére, hogy nem
kifejezetten a lokális kezelésekrõl fog szólni a terápiánk. Az elméleti rész átbeszélése után sok gyakorlati fogást vettünk át, amit egymáson gyakorolhat-

tunk. Egymás állapotfelmérése kapcsán érdekes dolgok derültek ki ízület-izomrendszer szempontjából.
Nos, a gyógytornászok sem tökéletesek...
A következõ hétvégén sem pihentek a gyógytornászok, ugyanis az All-Right Bt. Fecske Ildikó
gyógytornász (SMR terapeuta Taping oktató
Maitland manuálterapeuta) vezénylésével „Az SMR
mint eszköz, a gyógytorna hatékonyságának növeléséhez” címû tanfolyamot élvezhettük.
A képzésen a myofascia (izompólya) és az abban kialakuló triggerpontok anatómiai, élettani hátterével foglalkoztunk. A képzés része a gyakorlati
anyag elsajátítása, a henger beillesztése a gyógytorna gyakorlatokba, mint eszköz és instabil felület.
Szeptemberben a nyak kezelése lesz a középpontban.
A tanfolyam címe: „A nyaki gerinc vizsgálata és
kezelése különös tekintettel a szegmentális instabilitásra”
A tanfolyamon megismerkedhetünk a leggyakoribb nyaki gerinc problémák mozgásszervi diagnosztikájával, azok passzív (egyszerû manuális technikák)
és aktív (nyaki stabilizációs tréning) kezelésével és
a releváns neurodinamikával.
A képzés szintén két napos lesz, és bár nem ingyenes, de este mindenki otthon alhat, köszönhetõen a szervezésnek.
Bízunk benne, hogy a jövõben még több oktató
látogat el hozzánk, és hozzák el szakmai anyagukat,
amit munkánk során alkalmazhatunk a páciensek
gyógyulása érdekében!
Gyógytornászként fontosnak tartom, hogy folyamatosan képezzük magunkat, kövessük az új eljárásokat, terápiás kutatásokat.
Hugyeczné Majoros Csilla, gyógytornász
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház,
Központi Gyógytornász Szolgálat
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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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HAJKÓ ZSUZSANNA ÉS DR. DOMBÓVÁRI JÁNOSNÉ KIÁLLÍTÁSA
A PÁNDY GALÉRIÁBAN
A Pándy Galéria augusztusi kiállításának alkotói hivatásukat tekintve mindketten pedagógusok.
Életük alakulásában az is közös, hogy mindkettõjüknek csak több évtizedes szakmai pálya után kezdte
kitölteni életét a mûvészet, míg végül életük részévé
vált.

ra. 2010-ben hazánk színeiben két társammal együtt
rendezhettük meg közös tárlatunkat Kairóban.
Festészetem lényege a mûvészi alázat, melyet alkotásaim tükröznek. Célom, hogy képeimet szemlélve
minél több ember átélje a szépség harmóniáját. Ez a
mûvészi hitvallásom.

Hajkó
Zsuzsanna, aki festményeivel „öltöztette
fel” erre a nyári hónapra a galéria falait, így vall magáról:
Már gyermekkoromban erõs indíttatást éreztem a mûvészetek iránt, mégis a
pedagógusi pályát
választottam, annak
ellenére, hogy mesterem és mentorom,
Cs. Pataj Mihály –
tehetségemre hivatkozva – a mûvészi
pályát javasolt. Irányítása alatt pedagógusi tanulmányaim mellett több éven át tökéletesítettem rajztudásomat és elsajátítottam a festészet különbözõ technikáit. Már fiatalon több tárlat résztvevõje lehettem.
Mégis, csak 30 év múltán lett a festészet életem része és azóta is ez tölti ki életemet. Mûvészetem meghatározója a szülõföld, az alföld – szûkebb hazám,
Tótkomlós – iránti szeretet. A magyar alföldi tájképfestészet legszebb hagyományainak folytatását vállaltam fel, de hat festészetemre minden, amit megélek,
különösen utazásaim élményei. A természetelvû
ábrázolás híve vagyok.
Festõi munkásságom
30 éve alatt több, mint 40
önálló és számos közös
tárlatom volt itthon és külföldön egyaránt. Így például Németország több városában, vagy Horvátországban, ahol egy nemzetközi festõversenyen elsõ
lettem, de Szlovákiában,
Pozsonyban, Galántán és
Romániában is, ahol Tótkomlóst képviselve készültem fel egy önálló kiállítás-

Dr. Dombóvári
Jánosné, Lona Szarvason élõ kerámiakészítõ. Tanítói oklevelet,
majd kémia-mûszaki
ismeretek szakos általános iskolai, kémia
szakos középiskolai tanári oklevelet, és egyetemi doktori címet
szerzett. Korábban általános, illetve középiskolai tanárként dolgozott, majd a DATE
Mezõgazdasági Fõiskolai Karán fõiskolai docensként oktatott.
Nyugdíjas évei alatt ismerkedett meg a kerámiakészítéssel. Több éven keresztül a mezõtúri Kovács
Manufaktúra Kerámia mûvészei segítették alkotói
fejlõdését. A mezõtúri évek után saját vállalkozása
keretein belül készítette egyedi, õsi technikára alapozott terrakotta kerámiáit.
Szarvasi mûhelyében a sajátos hangulatú, egyedi tervezésû, kézzel készített, modern és hagyományos népmûvészeti, lakberendezési, használati és
ajándéktárgyak egyaránt megtalálhatóak.
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Alkotásai az elmúlt
évek alatt több kiállításon
is szerepeltek, többek között Egerben, Gyulán,
Mezõtúron, Szarvason.
A Hajkó Zsuzsanna
festményeibõl és Dr.
Dombóvári Jánosné kerámiáiból berendezett kiállítás 2018. szeptember 20áig tekinthetõ meg munkaidõben a Pándy Galériában.
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CÍMLAPFOTÓT

KERESÜNK

A Házi Hírmondó szerkesztõsége felhívást intéz
Olvasóihoz! Azokhoz fordulunk, akik kedvet, tehetséget éreznek a fényképezéshez és szeretnék, ha egyegy jól sikerült fotójuk megjelenne újságunk címlapján. Ahogy eddig, úgy ezután is mindig az aktuális
hónap hangulatát idézõ címlapképpel szeretnénk
megjelenni. Kérjük, ha van olvasóink között, aki szívesen hozzájárulna fotójával újságunk igényes megjelenéséhez, jelentkezzen! Írjon nekünk, küldje el
fotóit a tolgyag@bmkk.eu e-mail címre.
A beküldendõ fotók legalább 1100 x1200 pixel
felbontásúak legyenek!
Üdvözlettel:
a Házi Hírmondó szerkesztõsége
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SZAKDOLGOZÓINK

RECEPTJEI

BOJTNÉ KARSAI EMESE SÜTEMÉNYEI
Lassan vége a nyárnak. Az egész szezonon át
pompázó rózsakertek virágai is hervadni kezdenek,
így emlékeztetve minket az õsz közeledtére. Hogy
mégse maradjunk rózsák nélkül ebben a nyár végi
hónapban, és mert az almaérés is elkezdõdött, ezért
választottam augusztusi süteménynek az alább bemutatott almarózsát. Ez a gyönyörûség ugyan almás kosárkák néven szerepelt a nevezési listán, de én önkényesen átkereszteltem, mert megszólalásig (vagy
inkább beleharapásig) olyan, mint egy nyíló rózsa.
Készítõje Bojtné Karsai Emese, aki ezzel a fodrosillatos finomsággal nem csak benevezett a Kossuth
Zsuzsanna Emlékév süteménykészítõ versenyére,
hanem meg is nyerte azt!
Másik versenyre küldött süteménye sem kevésbé
guszta és finom. Az apró, formás kiflik elkészítése (viszonylag) egyszerû és garantáltan gyorsan fogy!

Emese 1988. augusztus 15. óta dolgozik a Pándy
Kálmán Kórházban: 27 évig a II. Belgyógyászat-Kardiológián, tíz évig a Holter- Ergometriában kardiológiai szakasszisztensként, három éve pedig a Kardiológiai Rehabilitáció munkatársa.
Három lányával - akik 15, 18 és 24 évesek - gyakran süt a családnak, munkatársaknak. Barátnõjével,
Markos Ancsával is sokat sütöget együtt szabadidõben. A betegeknek Idõsek napjára palacsintával, karácsonyra és húsvétra mézeskaláccsal kedveskednek.
Büszke arra, hogy almarózsái, melynek elkészítésében is sokat segített barátnõje - méltán - meghozták
a sikert számára. Emellett a versenyen jelenlévõket
maradandó esztétikai és ízélménnyel ajándékozta
meg. Köszönjük!

Almás kosárkák

Sajtos kifli

Hozzávalók:
1 csomag friss leveles tészta (puff pastry), 4 dkg
barna- vagy nádcukor, 1 kávéskanál õrölt fahéj, 1 citrom leve, 4 db alma, kevés vaj a tészta megkenéséhez és a forma kivajazásához.

Hozzávalók
70 dkg liszt (30 dkg finomliszt és 40 dkg teljes
kiõrlésû, 1 dl olaj, 2 pohár kefír, 2 egész tojás, 3 dkg
élesztõ + 1 dl tej + 2 ek kristálycukor

Elkészítés
Az almákat félbe vágjuk és kimagozzuk, a héjat
rajta hagyjuk. Ezután a felezett almákat vékony szeletekre vágjuk, majs egy tányérra helyezve megkenjük a citrom levével és két percre betesszük a mikroba (800W), hogy megpuhuljon.
A tésztát kiterítjük és hosszában hat egyenlõ
csíkra vágjuk. A csíkokat megkenjük olvasztott vajjal és megszórjuk fahéjjal elkevert cukorral. A megpuhított almaszeleteket
végigrakjuk a tészta
hosszán úgy, hogy a héjas széle egy kicsit lelógjon a tészta tetejérõl. A
tészta alját félig ráhajtjuk, majd feltekerjük.
Az így kapott rózsákat
kivajazott, fahéjas cukorral megszórt muffin
formába tesszük és 180
fokon 20 percig sütjük.

Töltelékhez
25 dkg lágy vaj + ½ ek só, 25 dkg reszelt sajt, 1
ek. piros paprika
Elkészítés
A hozzávalókat gyúrjuk össze lágy tésztává. Ezt
vágjuk fel 16 db egyforma cipóra és hagyjuk a kétszeresére megkelni.
Vegyünk két cipót és nyújtsuk ki egyforma kerek lapokra. Az egyiket kenjük meg vajjal és szórjuk meg paprikával
összekevert sajttal, majd
tegyük rá a másik lapot.
Ezután a tortához hasonlóan vágjuk 8 szeletre. A szeleteket tekerjük
fel, helyezzük õket a
tepsire és hagyjuk pihenni 10 percig. Végül
kenjük meg a kiflik tetejét tojással és hintsünk
rá szezámmagot vagy
reszelt sajtot – ízlés szerint.
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KÖNYVAJÁNLÓ
SARAH J. MAAS: ÜVEGTRÓN (THRONE OF GLASS)

Könyvmolyképzõ Kiadó, Szeged, 2016. „Vörös pöttyös könyvek”) – Lányom könyvespolcáról
Elõre kell bocsátanom, hogy nem vagyok feltétlenül híve a sorozatoknak (annak ellenére sem, hogy
elég sokat olvasok belõlük). A nagyon jó tapasztalatok mellett szereztem velük kellemetleneket is. Találkoztam a késõbbiekben „ellaposodó” történekekkel, és jártam úgy is, hogy kicsit késõn „kapcsolva”
valamelyik korai kötet beszerzése
igen nehéznek bizonyult. Magyar
fordításban már általában viszonylag gyors egymásutánban jelennek
meg könyvek (ha az elsõ kellõ sikerrel járt), de mi van akkor, ha a
hazai ízlésnek nem felelnek meg,
és az elsõ után hiába várom a többit? Arról nem is beszélve, hogy –
amíg az idegennyelvû kiadások dátumát nem nézem meg – egy kicsit
berzenkedek: miért volt olyan biztos a szerzõ a sikerben, hogy
„szakmányban” írja az egyiket a
másik után? Szakmány: teljesítménybér, darabbér (Kiss G. [fõszerkesztõ] Magyar szókincstár.
Rokon értelmû szavak, szólások és
ellentétek szótára. Tinta Könyvkiadó, Bp. 1999.) A másik jelentés
„kiszabott munka, melyet bizonyos idõben, vagy határozott darab szerint szoktak többnyire csak
szóbeli szerzõdés szerént kialkudott bérért végezni”
(http://szakmany.szojelentese.com/). Még szerencse,
hogy az Üvegtrón sorozat mindvégig egyenletesen jó
színvonalú, és – hála a többszöri kiadásnak is – jelenleg valamennyi magyarul megjelent kötet (Üvegtrón, Éjkorona, A tûz örököse, Árnyak királynõje,
Viharok birodalma) beszerezhetõ.
Sarah J. Maas (Sarah Janet Maas) 1986. március 05-én született New Yorkban, majd a Hamilton
College hallgatója lett, elsõdleges szakterülete a kreatív írás volt. 2008-ban „magna cum laude” eredménnyel fejezte be tanulmányait. Férjezett, Pennsylviában él családjával. Elsõ, a témában írt novelláját („Üvegkirálynõ” – Queen of Glass) tizenhat éves
korában jelentette meg, az Üvegtrón sorozat elsõ
kötete 2002-ben látott napvilágot. Ez a rendkívül sikeres, 23 nyelvre lefordított fantasy sorozat az értõ
ítészek szerint a Hamupipõke-történet újragondolása: mi történne, ha Hamupipõke nem cseléd, hanem
orgyilkos lenne, és azért ment volna a bálba, hogy
megölje a herceget? Érdekes elgondolás, csak nem
teljesen Üvegtrón-specifikus – ezek szerint, ha vala-

ki törvényes jussáért harcol és nõnemû, akkor Hamupipõke... Ez felveti a további kérdést, hogy férfi
fõszereplõt (mondjuk Hamlet, dán királyfit) hova
skatulyázzák be? Hamucsizmácska? Nem lenne ennek egy kicsit Caligula-szerû „áthallása” (caliga =
római katonai csizma, caligula = katonai csizmácska)? Szóval, csak óvatosan ezekkel a lábbelikkel és még inkább a
besorolásokkal! Második nagysikerû sorozata a „Tüskék és rózsák
udvara” (Court of Thorns and
Roses) pedig ugyanezen logikát
követve az irodalmárok szerint a
„Szépség és szörnyeteg” meséjére
adott fantasy válasz... (Miért ne?
Ha lúd, legyen kövér!)
Vissza a könyvhöz! Az Üvegtrón önmagában is élvezhetõ, bár
ügyes fogásként vannak benne
olyan utalások és annyira szélesen
árad a történet, és ravaszul megírt az utolsó kötet végsõ epizódja
is, hogy a folytatására számítunk.
A folyamatosan elejtett megjegyzések és célzások miatt az elõzmény
(The Assassin’s Blade – Az orgyilkos pengéje és más történetek
[Üvegtrón 0,1-0,5]) méltán népszerû.
A történet (igyekszem az elsõ kötetre, a tulajdonképpeni Üvegtrónra koncentrálni) Adarlan királyságban játszódik, melyet egy brutális és embertelenül kegyetlen király ural. „Az uralkodó széles
mellkasán nem csupán izomkötegek domborodtak. A
testes alakra valósággal ráfeszült a borvörös és fekete
zubbony. Válláról fehér szõrmével szegett köpeny lógott. Oldalán kardot viselt. A fegyver markolatát nyitott szárnyú, rikoltó wyvern díszítette. Aki szembeszállt
ezzel a fegyverrel, azok közül már egy sem élt. A lány
ismerte a széles pengéjû kardot. Nothung volt a neve.
... Mintegy véletlenül, a lány tekintete ekkor állapodott
meg a király arcán. Azok a sötét szemek valósággal
felnyársalták. Az uralkodó gonoszul elvigyorodott.
Celaenának kis híján elállt a szívverése. Gyilkos. Ezt
a szörnyeteget már rég fel kellett volna lógatni. Jóval
több emberrel végzett, mint maga az orgyilkos. Az áldozatai ártatlan és védtelen szerencsétlenek voltak.
Egész népeket pusztított el, megsemmisítette felbecsülhetetlen értékû tudásukat, szétzúzta mindazt, ami egykor ragyogó és nemes volt.”
A „lány” az ismert világ leghíresebb orgyilkosa,
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Celaena Sardothien. Tizennyolc éves, nemcsak gyönyörû, de halálos is, az ölés mesterségére (vagy mûvészetére) a legjobb mesterek tanították Adarlanban
és a tartományon kívül. A könyv elején Távolvég sötét, nyomorúsággal teli sóbányáinak mélyén robotol
a rabszolgák között. Miután foglyul ejtették, mindenki meglepetésére nem végezték ki azonnal, hanem
életfogytiglan tartó kényszermunkára ítélték. A bányában – részben a király külön parancsára, részben
mivel több, kegyetlenkedõ õrrel is végzett – rendkívüli módon ügyelnek rá... „Amikor megérkeztem, rövidre nyírták a hajamat, rongyokba bújtattak, és csákányt nyomtak a kezembe. Nem mintha tudtam volna, hogyan kell használni. Odaláncoltak a többiek
mellé, és nekem is bõségesen kijutott a korbácsból. A
felvigyázóknak azonban világosan megmondták, hogy
nagyon is figyeljenek oda rám. Éppen ezért nem felejtkeztek el arról, hogy sót dörzsöljenek a sebeimbe. Azt
a sót, amit elõtte én bányásztam ki. Olyan gyakran
megkorbácsoltak, hogy némelyik sebhely sosem záródott össze rendesen. Csupán néhány együtt érzõ eyllwei elítéltnek köszönhettem azt, hogy a sebeim nem fertõzõdtek el. Valamelyikük minden éjjel ébren maradt
velem, hogy megtisztítsa a hátamat.” A börtönbe egy
napon az ifjú Westfall kapitány, a király testõreinek
parancsnoka érkezik, és meglepõ ajánlatot tesz a
lánynak. Szabad lehet. Szabad lehet, ha elõtte végrehajt egy nehéz küldetést. Az uralkodó a „király
orgyilkosa” címért életre-halálra szóló küzdelemmel
járó versenyt írt ki, és Dorian, a fiatal koronaherceg Celaenát nevezi saját bajnokaként a küzdelembe. Felsorakoznak az ellenfelek; katonától méregkeverõn át elítélt gyilkosig terjed a sor. Huszonnégy
ember. És csak egy lehet a gyõztes. A küzdelemben
az elsõ feladat az életben maradás. Ráadásul, ha
gyõz, Celaena néhány évnyi szolgálat (s ezalatt a király által elrendelt gyilkosságok sikeres végrehajtása) után visszanyeri a szabadságát.
Celaena – akinek személyét (és egyben veszedelmes hírnevét) titokban tartandó – az udvarban a
Lillian Gordaina álnevet adták, minden ízében, valamennyi gondolatában orgyilkos. „Miközben a kapitány társaságában az elõbb bejárták a lakosztályát,
az orgyilkos pontosan megszámolta az ablakokat (tizenkettõ volt belõlük), a kijáratokat (csupán egy
akadt) valamint az ajtó elõtt, az ablakok tövében és
erkély alatt álló katonákat. Azok kilencen voltak.
Mindegyik karddal, késsel és számszeríjjal volt felszerelve. A harcosok fenemód ébernek látszódtak, amíg
a kapitányuk ott lófrált a közelükben, ám a lány nagyon is tudta, a számszeríj nem az a fegyver, amit órákon keresztül lövésre készen tart kezében az ember.
Ahhoz kissé nehéz és ormótlan. Nesztelenül odaosont
a hálószoba ablakához. A márványfalhoz simult és
kilesett a kertbe. Pontosan az történt, amire számított.
Az õrök máris a hátukra vetették a számszeríjakat.
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Adott esetben értékes másodperceket fognak elpocsékolni azzal, hogy leakasszák és felhúzzák a fegyvereket. Ennyi idõ pedig éppen elég lesz ahhoz, hogy megszerezze a kardjukat, elvágja a torkukat és eltûnjön a
kertben.”
A többi jelölttel való küzdelem a gyõzelemrõl,
sõt a túlélésrõl is szól, s ebben a küzdelemben
Celaena – eddigi kiképzése és a testõrkapitánnyal
való szorgos gyakorlás eredményeképpen – nemcsak
méltó ellenfele a férfiaknak, hanem elszántabb és
ügyesebb is náluk.
„Ahogy arra számított, Sír egybõl támadásba lendült. A kardjával hatalmas csapást akart mérni a rúd
közepére. Azt hitte, hogy eltörheti a fegyvert.
Celaena azonban félreperdült. Miközben az ellenfele vágása csupán a levegõt kaszabolta, a vívóbot vége
telibe találta Sír gerincét. A fickó megtántorodott ugyan,
de talpon maradt. Könnyedén, féllábon pördült meg,
és azonnal a lány felé vetette magát.
Celaena ezúttal nem ugrott félre. Úgy tartotta a
botját, hogy az ellenfele vágása a fegyver alsó harmadára zúduljon. A penge belemart a fába. Celaena gyorsan elõbbre lépett, és hagyta, hogy a támadójától kapott lendület ereje meglódítsa a bot másik végét. A farúd telibe kapta Sír arcát. Celaena a botot markolva
érezte, hogy eltörte az ellenfele orrát. A keze alatt megremegett a fegyver. Hátraszökkent, mielõtt Sírnak lehetõsége lett volna az ellentámadásra. A fickó orrából
dõlt a vér.
– Mocskos szuka! – sziszegte a bérgyilkos, és meglendítette a kardját.
Celaena erõsen tartotta a botot. A penge belehasított a fa anyagába. A rúd felzengett, de kitartott.
Két kézzel hatalmasat taszított a másikon. Utána már csak meg kellett pördülnie. A bot vasalt vége
oldalról találta el az ellenfele fejét. Sír megtántorodott,
de nem esett el. Letörölte a vért az orráról. Hangosan
zihált, és a szeme valósággal villámokat szórt. Himlõhelyes arca kegyetlenül eltorzult. Támadásba lendült.
Egyetlen hatalmas lendülettel keresztül akarta döfni a
lány szívét. Túlságosan is szilaj módon támadott ahhoz, hogy irányt változtathasson.
A lány leguggolt. Amikor a penge elsüvített a feje
fölött, a bottal lecsapott támadója lábára. A bérgyilkos még csak fel sem tudott kiáltani, amikor elkaszálta a lábát. Nem maradt ideje arra sem, hogy felemelje
a fegyverét. Celaena már ott térdelt a mellén, és a bot
vasalt végét a torkába nyomta.”
Az ellenfelekkel zajló küzdelmébe beavatkozik
a természetfeletti (vagy inkább természetalatti), a
gyilkos fenevad képében megtestesült gonoszság is.
„A hulla körül ácsorgó férfiak közül egyik sem figyelt
fel a hátuk mögött elsuhanó nõre. Celaena továbblépdelt, és közben alaposabban is szemügyre vette a holttestet. Xavier bordái szétnyíltak. Eltûntek a belsõ szervei. Lehet, hogy valaki összeszedte a hiányzó részeket,
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amikor megtalálták hullát. Nyomukat sem lehetett látni. Az áldozat arcáról lenyúzták a bõrt. Szája még
mindig néma sikoltásra nyílt. Nem csak úgy véletlenül végeztek vele. A feje tetején jókora nyílás tátongott.
Celaena látta, hogy eltûnt az agyvelõ is. A falat elcsúfító vérfoltokból úgy tûnt, mintha valamit odaírtak
volna. A jeleket utána elkenték. Néhány azonban még
így is jól látszott. Az orgyilkos tágra meredt szemmel
bámulta õket. Rémjelek. Három rémjelet látott, melyek azt mutatták, hogy a holttest köré valaki korábban kört rajzolt belõlük.”
Elegendõ lesz-e az eddig szerzett tudás és akarat a gyõzelemhez? Szerezhet-e barátokat, vagy legalább szövetségeseket a cselszövésre és árulásra épülõ udvarban Caelena? Miért rendeltetett úgy, hogy
ebben a küzdelemben részt vegyen? Ha már Hamu-

pipõke-történet, akkor ellent tud-e állni a koronaherceg tagadhatatlan sármjának? Milyen titkokkal ismerkedik meg, amikor az üvegkastély alatti járatokba
merészkedik? Ki vagy mi gyilkol brutális kegyetlenséggel a kastélyban, és fel lehet-e venni ellene a küzdelmet? Van-e válasz a kérdésekre a királyi könyvtárban?
Ha nem elég ennyi kedvcsináló, akkor csak
annyit mondhatok: jó a könyv. Jó az egész sorozat.
Röviden summázva: nem bántam meg, hogy elolvastam.
dr. Pikó Béla osztályvezetõ fõorvos
Pándy Kálmán Tagkórház
Megyei Onkológiai Centrum
Klinikai Onkológiai és Sugárterápiás Osztály
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