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Kedves Olvasóink!

A 2020-as év egy eddig sokunk életében még
nem tapasztalt helyzet elé állított minket. Az idei ta-
vasz és nyár az otthon viszonylagos biztonságában,
vagyis a gyorsan közismert fogalommá vált home
office-ban végzett munkával telt. Az elmúlt hónapok
oly sokszor hallott „Maradj otthon!” szlogenje gon-
dolatainkat is karanténba zárta. Ebben a helyzetben
nehéz volt az amúgy sem könnyû anyaggyûjtés, a
pandémia naponta ránk zúduló adatai és tennivalói
minden más hírt kiszorítottak az életünkbõl.

Aztán néhány hónap csend után újra visszatér-
ni látszott a rend: a Pándy Kálmán Tagkórház jár-
ványkórház minõségébõl újra a megszokott gyógyí-
tó intézmény lett – az osztályok élete lassan vissza-
állt a normális kerékvágásba. Bár még mérték a test-
hõmérsékletet érkezéskor, a belépés dolgozóknak,
betegeknek csak a kijelölt kapukon történhetett, de
ettõl eltekintve kezdett normalizálódni a helyzet.

Aztán kiderült, hogy ez a „békeidõ” mennyire
törékeny. A kutatók ugyan elõre prognosztizálták a
vírus újabb támadását, mégis lesújtó volt, hogy ennyi-
re hamar visszatért a járványveszély. Szeptembert
írunk és intézményünk újra járványkórházként fogad-
ja a betegeket. Ezért most különösen örültem min-
den beérkezõ írásnak, amely a legutóbb márciusban
megjelent Házi Hírmondó e havi tartalmát képezi.

Egyik munkatársunk, Hojcska Ágnes gyógytor-
nász kiemelt figyelmet fordított a naponta változó
vírushelyzet országos adatainak követésére és értel-
mezésére, melynek eredményét most egy szemléle-
tesen összerendezett, színes csokorba foglalva tesz
közzé. Mivel a továbbiakban is folyamatosan nyo-
mon követi a járvánnyal kapcsolatos hivatalos ada-
tokat, intézkedéseket, a most közölt, 2020. elsõ fél
évének adatait bemutató összeállítás után várható-
an 2021. januárjában az év második felérõl is tájé-
koztatást ad.

A napjainkat beárnyékoló világjárvány ellenére
sem maradt el júliusban a megemlékezés Semmelweis
Ignácra, akinek tanai a mai járványhelyzetben újra
reflektorfénybe kerültek és emlékeztetnek minket
azok örök érvényére. Semmelweis-napi beszámolónk

BEKÖSZÖNTÕ

mellett egy másik írást is olvashatunk e témában.
Hojcska Ágnes – aki korábban, a 2018-as Semmel-
weis Emlékév alkalmából intézményünk Tudományos
Bizottsága által meghirdetett „Semmelweis követõi”
címû pályázat elsõ díját nyerte el szerzõtársával,
Gálné Szilágyi Lillával – most cikkben méltatja a nagy
magyar orvos életmûvét.

Egy másik, ezúttal „házi” ünneprõl is hírt adunk:
70. születésnapján köszöntötték munkatársai dr.
Vincze Gábor nyugalmazott osztályvezetõ fõorvost,
aki 45 éve kórházunk pszichiátriai osztályának orvosa
és több, mint 32 évig osztályvezetõje volt, egészen
nyugdíjba vonulásáig. Dr. Ábrahám Magdolna, a
Pszichiátriai Osztály jelenlegi vezetõje emlékezik meg
az eseményrõl.

Kórházunk munkatársai – gyógyító tevékenysé-
gük mellett – egyre bátrabban vállalják a nyilvános
megmutatkozást a mûvészetek különbözõ területe-
in. Alkotásaiknak méltó megjelenést biztosít a gyu-
lai tagkórház nagy múltú Pándy Galériája és a bé-
késcsabai tagkórház Remenár-terme, melyek már 3.
alkalommal adtak otthont a BMKK Galéria alkotó
csoportjának. A megalakulásról, az elmúlt három év
eseményeirõl, a tagok örömteli gyarapodásáról szá-
mol be dr. Bodor Anita, a Réthy Pál Tagkórház Pa-
tológiai Osztályának vezetõ fõorvosa, a galéria szer-
vezõje.

Az olvasás mûvészetét népszerûsíti évek óta a
Házi Hírmondó olvasóinak dr. Pikó Béla, a Pándy
Kálmán Tagkórház Klinikai Onkológiai és Sugárte-
rápiás osztályának vezetõ fõorvosa, akinek élmény-
számba menõ recenziói sokszor nagyobb élvezetet
nyújtanak, mint maga az általa ismertetett könyv.
Ezúttal is.

Fontos – a karantén idején is az lett volna –, hogy
dokumentáljuk a magunk, de még inkább az utókor
számára az elmúlt hónapok eseményeit, hogy ezek
az írások segítsék a visszatekintést, a múlt mozaik
darabjainak összerakását. Hogy évtizedek, évszáza-
dok múlva is hiteles forrásból tudjanak táplálkozni
majd az intézményünk iránt érdeklõdõk.

Mérföldkõnek tekinthetõ kezdeményezésként
jelent meg a Házi Hírmondó ez évi 2. számában dr.
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Tímár Erzsébet tollából egy értékes pszichiátria-tör-
téneti közlemény, amely történelmi és szakmai kör-
nyezetbe helyezve mutatja be a 120 éves gyulai pszi-
chiátriát. Idén nyáron gyulai belgyógyászaink fogtak
össze, hogy elszánt gyûjtõmunkával könyvben örö-
kítsék meg – a Magyar Belgyógyász Társaság Dél-
magyarországi Decentruma létrejöttének 50. évfor-
dulója alkalmából – kórházunk belgyógyászatának
történetét, egészen a kezdetektõl. A világjárvány saj-
nos az említett jubileumi kongresszust is halasztás-
ra ítélte, ugyanakkor lehetõséget adott egy történel-
mi visszatekintésre. Ahogy dr. Márk László, a  ki-
advány szerkesztõje írja bevezetõjében: „A könyv a
koronavírus (Déry Tibor nyomán) »hordaléka«. Az
ötlet a járványveszély ideje alatt, a kijárási korláto-
zás és a lakosság izolációja céljából lecsökkentett
ambuláns orvosi ellátás következményeként adódott

szabad szellemi kapacitásnövekedés és több szabad-
idõ nyomán született.”

S ha példájukat a többi orvosszakma képviselõi
is követik, akkor utódainknak csak fel kell lapozni
majd ezeket a könyveket, hogy „emlékezzenek”.

Talán nem túlzás, hogy minden, intézményünket
érintõ hír történelmi jelentõségû, ha elfogadjuk azt
a gondolatmenetet, hogy jelenünkkel nem csak jövõn-
ket építjük, de múltunkat is. A ma velünk, általunk
történõ eseményekbõl áll össze múltunk, már ha le-
írjuk! Mert elmennek lassan mind, akik még emlé-
keznének. Hiszem, hogy írásaink hidakként kötik
össze kórházunk lassan két évszázados múltját jövõ-
jével. A közlés, a híradás tehát a mi feladatunk, ki-
nek-kinek a saját helyén, minden idõben. Ez mind-
annyiunk felelõssége!

Kárpáti Zoltánné Tölgyesi Ágnes
szerkesztõ

„Építsünk hidat, mely összeköt tegnapot és holnapot,
embereket, értelmet és szíveket.”

(Juhász Éva)

forrás: www.erdekesvilag.hu/wp-content/uploads/2017/07/hid.jpg



BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ

2020. IV2020. IV2020. IV2020. IV2020. IV. évfol. évfol. évfol. évfol. évfolyyyyyam 4. számam 4. számam 4. számam 4. számam 4. szám 55555

Bevezetés
Az elmúlt hónapokban a koronavírus járvány

(COVID-19) jelentõs mértékben változtatta meg az
emberek életét az egész világon, így hazánkban is.
Ez a megváltozott helyzet az egyéneken túl az egész-
ségügyi ellátórendszert is jelentõs mértékben meg-
terhelte.

A járvány 2019 decemberében a kínai Vuhan vá-
rosában tört ki és rövid idõ alatt szinte minden or-
szágban megjelent (Tóth, 2020) (1. ábra).

1. COVID-19
A koronavírusok lipd burokkal rendelkezõ RNS

vírusok. Az új járványt, a SARS-CoV-2 vírus okoz-
za, mely súlyos akut légúti tünetegyüttest vált ki. A

1. ábra: Megerõsített COVID-19 esetek száma országonként, területenként, június 25-tõl július 1-ig
Forrás: WHO, 2020a

COVID-19 SZÁMOKBAN

Szerzõ: Hojcska Ágnes Erzsébet
MSc gyógytornász, Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház;

intézeti egészségügyi szakértõ, Fürdõvárosok Tudományos Kutatóintézet

megbetegedés neve „koronavírus-betegség 2019”
(Coronavirus Disease 2019), a rövidítése COVID-19
(EMMI, 2020). A COVID-19 minden korosztályt
érint, de a legveszélyeztetettebbek a 65 év felettiek
(Tóth, 2020).

A betegség az influenzához hasonlóan jelentke-
zik, különbözõ mértékben kialakítva a következõ tü-
neteket: légúti fertõzés (89%), köhögés (68%), fá-
radtság (38%), légúti váladékképzõdés (34%) és vagy
légszomj (19%)(Benkovics – Egyed, 2020; Guan et
al., 2020). A szakmai ajánlás elkészülésekor rendel-
kezésre álló adatok alapján a betegség lefolyása az
esetek 80%-ában volt enyhe, vagy tünetmentes, az
esetek 15%-a volt súlyos, amikor a betegnek oxigén
ellátásra volt szüksége és 5%-ban volt kritikus, ami-
kor életfenntartó beavatkozásokat és gépi lélegezte-
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tést igényelt a beteg állapota (Benkovics – Egyed,
2020; WHO, 2020b).

Az elmúlt idõszakban a koronavírus járvány ha-
zai adatai is elérhetõvé váltak, melyekbõl a 2020. áp-
rilis 1. és 2020. július 1. közötti adatokat célom a kö-
vetkezõkben ismertetni és elemezni.

2. Módszertan
A kutatási célok elérése érdekében a szekunder

kutatási módszerrel gyûjtött hazai COVID-19 ada-
tok kerülnek megvizsgálásra a Nemzeti Népegész-
ségügyi Központ 2020. április 1-jétõl 2020. július 1-
ig közzétett adatai alapján (NNK, 2020a; NNK,
2020b). A három hónap adataiból adatgyûjtési aka-
dályok miatt hiányoznak az április 09-ei, 11-ei, 12-ei
és 25-ei adatok az igazolt COVID-19 fertõzöttek ha-
zai adatai és a Békés megyei adatsorok esetében. A
kutatási részcélok eléréséhez az adatok idõbeli össze-
hasonlítására és változás-vizsgálatára kerül sor, elõ-
ször (1. részcél) az igazolt COVID-19 fertõzöttek
számának alakulása tekintetében országos szinten,
másodszor (2. részcél) a Békés megyei betegszámok
alakulása vonatkozásában, valamint (3. részcél) az
elhunytak számának hazai alakulásáról, továbbá
mindezek trendjeirõl. A legyûjtött statisztikai ada-

tok jellegzetességeinek megfelelõen, többféle statisz-
tikai módszer kerül alkalmazásra. A trendek meg-
határozásához a polinomiális trendszámítás módsze-
rét használtam, az adatok ingadozó állapotára való
tekintettel. Ennek alkalmazása és értékelés során fi-
gyelembe vettem a determináltsági együttható (R2)
értékét (Babbie, 2017).

3. Eredmények
A COVID-19 fertõzöttek számának adatai Ma-

gyarországon 2020. április 1-tõl kerültek nyilvános-
ság elé a NNKközzétételével a „koronavirus.gov.hu”
oldalon. Az alábbiakban ezek az adatok kerülnek
megvizsgálásra a kutatási részcélok elérése érdeké-
ben három alpontban megjelenítve.

3.1. Igazolt COVID-19 fertõzöttek
Magyarországon (1)

Az elsõ részcél eléréséhez a hazai COVID-19
fertõzöttek összesített számának vizsgálata történt
meg 2020. április 1-tõl július 1-ig. Ezen adatok idõ-
beni változását és trendjét szemlélteti a 2. ábra.

Az igazolt fertõzöttek száma április 1-én 525 fõ
volt, mely szám július 1-re 4155 fõre emelkedett. A
legnagyobb mértékû betegszám emelkedés április 10-

2. ábra: Igazolt COVID-19 fertõzöttek száma (fõ) Magyarországon 2020. 04. 01-tõl 2020. 07. 01-ig
Forrás: NNK (2020a)adatok alapján, saját számítás és szerkesztés
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én volt (295 fõ), a legkisebb mértékû pedig június 16-
18-ig (1-1 fõ) volt. Az átlagos fertõzöttszám a vizs-
gált idõszakban 3127 fõ volt. Ez alapján a betegszám
május 6-a elõtt átlag alatti (3111 fõ), május 7-tõl pe-
dig átlag feletti (3150 fõ) volt. A vizsgált idõszak ele-
jétõl a végéig folyamatosan emelkedett az igazolt fer-
tõzöttek száma, de különbözõ mértékben. Az inga-
dozó adatok miatt a fertõzöttek számának trendmeg-
határozásához a polinomiális trendszámítást alkal-
maztam. A kapott determináltsági együttható érté-
ke (R2=0,9962) alapján a trendvonal megbízhatónak
tekinthetõ, ezért azt tovább elemeztem. A trendvo-
nal a vizsgált idõszak kezdetétõl június 14-ig dina-
mikus emelkedést mutat, majd június 22-ig stagnáló
trendet követ, ezek után pedig csökken a vizsgált
idõszak végéig.

3.2. Igazolt COVID-19 betegszámok Békés
megyében (2)

A második részcél eléréséhez az NNK térképe-
in megjelenített napi adatokból a Békés megyei ada-
tok kerültek elemzésre a vizsgált idõszakban (3.
ábra).

Az adatok azt mutatják a vizsgált idõszakról,
hogy a vírusfertõzések száma Békés megyében 2020.
április 1-jén három fõvel kezdõdött. Ezt követõen
egy-két fõs napi betegszám emelkedést mutatva
egyenletesen, de kismértékben növekvõ esetszám
volt detektálható a megyében április 19-ig. Ezután
április 27-ig 13 fõs stagnálás volt tapasztalható, majd
a hónap végétõl május 12-ig két kisebb betegszám
platóval (16 és 17 fõ) emelkedett a betegszám a ma-
ximum 17 fõs esetszámig (május 07.). Ez a szám má-
jus 14-ére 16 fõre, majd a következõ napra (május
15.) 11 fõre csökkent. Ez a betegszám június 11-ig
folyamatosan stagnált, majd június 13-án kétfõs
emelkedéssel 13 fõre növekedett, mely szám nem
mutatott változást a vizsgált idõszak végéig. A vizs-
gált idõszak ingadozó adatait figyelembe véve, a fer-
tõzöttek Békés megyei számának trendmeghatározá-
sához a polinomiális trendszámítást alkalmaztam. A
kapott determináltsági együttható értéke
(R2=0,2399) alapján a trendvonal nem tekinthetõ
megbízhatónak, ezért a trend további elemzésre nem
került.

3. ábra: Igazolt koronavírus (járvány eleje óta nyilvántartott) fertõzöttek száma (fõ) Békés megyében 2020. 04.
01-tõl 2020. 07. 01-ig Forrás: NNK, 2020a adatok alapján, saját számítás és szerkesztés
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3.3. Igazolt COVID-19-ben elhunyt esetek
Magyarországon (3)

A COVID-19 okozta járvány számos áldozatot
követelt világszerte és hazánkban is. Az elhunyt sze-
mélyek száma hazánkban a vizsgált idõszakban
összesen 587 fõ volt. Az elhunytak átlagéletkora 78
év volt. A 298 fõ nõ átlagéletkora 80 év és a 288 fõ
férfi átlagéletkora 75 év volt. Az elhunyt személyek
számának idõbeli változását a 4. ábra szemlélteti.

A COVID-19 járványban elhunyt személyek szá-
ma hazánkban a vizsgált idõszak elején (április 01.)
mutatja a legmagasabb értéket (20 fõ). Ezt követõ
maximumát április 19-én érte el (17 fõ), majd inga-
dozó, de csökkenõ esetszámot mutat a vizsgált idõ-
szak végéig. Az adatok ingadozó jellege miatt a jár-
ványban elhunytak számának trendmeghatározáshoz
a polinomiális trendszámítást alkalmaztam. A kapott
determináltsági együttható értéke (R2=0,5635) alap-
ján a trendvonal csak kismértékben tekinthetõ meg-
bízhatónak, ezért nem kerül további elemzésre, de
egyértelmûen csökkenõ trendet követ.

Összefoglalás
Az elmúlt hónapokban megjelent COVID-19 jár-

vány jelentõsen megváltoztatta az emberek életét a
világban és hazánkban is. A járvány alakulását mu-

tató regisztrált eset- és halálozási adatok hazánkban
a vizsgált idõszakban ingadozó, de egyre csökkenõ
trendet mutatnak. Ezek az adatok megerõsítik a ve-
szélyhelyzet csökkenésének tényét, de a járványve-
szély teljes elmúlásáig elengedhetetlenül fontos be-
tartani az óvintézkedéseket a prevenció érdekében
és tovább figyelni, elemezni az adatokat.
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A dr. Réthy Pál Tagkórház a városi önkormányzattal együtt rendezte meg az ünnepséget, ahol Szarvas
Péter, Békéscsaba polgármestere, Herczeg Tamás országgyûlési képviselõ és dr. Becsei László fõigazgató
fõorvos köszöntötte a meghívottakat. Mindhárman egyben köszönetüket és elismerésüket fejezték ki az egész-
ségügyben dolgozók járvány idején tanúsított helytállásáért.

Ezt követõen az elismerések, kitüntetések átadása következett.

„Békéscsaba Egészségügyéért” kitüntetést kapott:
Zelenyánszkiné dr. Fábián Ágnes  pszichiáter fõorvos dr. Tóth János  ortopéd fõorvos

Réthy Pál Emlékérmet kapott:
dr. Szeberényi Zsolt – a Szülészet-Nõgyógyászati Osztály vezetõje

SEMMELWEIS-NAPI ELISMERÉSEK A BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZBAN

A Covid-19 vírus által generált helyzet nem csak az egészségügy mindennapjaira, de ünnepére is hatás-
sal volt, ugyanis idén a szokottnál szûkebb körben adták át az ilyenkor hagyományos elismeréseket mind-
két tagkórházunkban.

BÉKÉSCSABA

Forrás:https://koroshircentrum.hu/2020/06/26/
elismeresben-reszesultek-a-bekes-megyei-

kozponti-korhaz-munkatarsai/
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Réthy Nõvér kitüntetõ címet kapott
Lengyel-Nagy Zsuzsanna, a gasztroenterológiai osz-
tály endoszkópos laborjának vezetõ asszisztense.

Az Év szakdolgozója kitüntetést kapott:
Dávidné Carutasu Gabriella, a központi fizioterápia
gyógytornásza

„Békéscsabai Hûségdíj” elismerésben részesült:
dr. Albert Erika nyugalmazott felnõtt háziorvos
dr. Csenki Gábor nyugalmazott háziorvos
dr. Fekete István nyugalmazott házi gyermekorvos
dr. Forvith József háziorvos
dr. Hunya Katalin házi gyermekorvos
dr. Huszár Ildikó gyermekorvosi
dr. Kõnig János fogorvos
Lóránt Gyöngyi körzeti nõvér
Pauló Jánosné nyugalmazott orvos-írnok
Szabóné Szász Georgina körzeti nõvér
Szajkó Annamária körzeti asszisztens
Szilágyiné Császár Éva nyugalmazott körzeti asszisz-
tens
dr. Vágréti Zsuzsanna nyugalmazott házi gyermek-
orvos

Kórházért Emléklapot vehettek át:
Pikóné Olej Mária intenzív osztály
Andelic Mária  titkárnõ.

A gyulai Pándy Kálmán Tagkórház Semmelwe-
is-napi ünnepsége szintén a városi önkormányzattal
közös szervezésben került megrendezésre a Város-
háza dísztermében – a járványhelyzetre tekintettel itt
is a szokásosnál szûkebb körben. Az eseményen
Görgényi Ernõ polgármester és dr. Becsei László
fõigazgató fõorvos mondott köszöntõt, majd elisme-
rések, kinevezések, jutalmak átadására került sor.

Libor János-díj:
dr. Martyin Tibor, az Infektológiai Osztály osztály-
vezetõ fõorvosa
Tóth-Drótár Magdolna, epidemiológiai szakápoló –
Kórházhigiénés Osztály
Papp Attila, ápoló – Infektológiai Osztály

„Kórházért” elismerés
dr. Dobó Márta, a bõrgyógyászati osztály vezetõ fõ-
orvosa 

Fõigazgató fõorvosi dicséret
dr. Havas Attila, a gyulai KAIBO osztályvezetõ fõ-
orvosa 
dr. Seres Ábel fõorvos, a kórházhigiénés osztály ve-
zetõje
dr. Solti Árpád, a sürgõsségi betegellátó osztályok
vezetõje
Bálint Katalin ápoló
Bojtné Karsai Emese szakápoló

GYULA

Dr. Semmelweis Ignác – forrás: SOM
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Csíkos Lajosné orvosírnok
Csikósné Mácsok Erzsébet onkoteam-szervezõ
Kranczler Ferenc beteghordó
Lácz Lajos ápolási asszisztens
Lupóné Szarka Erika orvosírnok
Szekeres István mûtõssegéd
Törökné Tóth Jolán orvosírnok
Váradiné Szatai Éva asszisztens
Kardos Sándor villanyszerelõ
Sziklai Ákos mûszerész

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elis-
merõ oklevele:
Tóth Sándorné  a reumatológiai szakrendelõ szak-
asszisztense

Fõorvosi kinevezést vehetett át:
dr. Wolf Ildikó – Központi Labor
dr. Kiss Barna – Pszichiátria
dr. Seres Ábel – Infektológia

Adjunktusi kinevezést vehetett át:
dr. Marik László – Idegsebészet

A gyulai Semmelweis-napi ünnepségnek hagyományosan része a rendszeresen vért adó kollégák köszön-
tése. A személyes köszönetnyilvánítás helyett – a járványügyi készenléti szabályok miatt – idén üzenetben
köszöntötték az önzetlen véradókat.

Összeállította:
Kárpáti Zoltánné Tölgyesi Ágnes

fotó: Rusznyák Csaba
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Mikor is lenne aktuálisabb megemlékezni Sem-
melweis Ignác életérõl és munkásságáról, mint nap-
jainkban, amikor a koronavírus járvány megváltoz-
tatta életünket és a higiénia ismét és a mindenkori-
nál nagyobb szerepet és jelentõséget kapott hétköz-
napjainkban.

A másik aktualitást a 2018-ban
meghirdetett Semmelweis Ignác-em-
lékév szolgáltatja. A 2018. évet a Ma-
gyar Kormány Semmelweis Ignác-em-
lékévvé nyilvánította, a nagy magyar
orvos születésének 200. évfordulója
alkalmából. Ennek hivatalos megerõ-
sítését bizonyítja a 1872/2017. (XI.
29.) Kormány határozat a 2018. év
Semmelweis Ignác-emlékévvé nyilvá-
nításáról. A határozat 2. pontja sze-
rint a Kormány „támogatja és szorgal-
mazza mind az anyaországban, mind
a határon túl élõ magyarság és a di-
aszpóra magyarsága körében olyan
rendezvények, megemlékezések szer-
vezését, valamint oktatási anyagok ké-
szítését, amelyek Semmelweis Ignác
munkásságával kapcsolatosak, és hoz-
zájárulnak a méltó megemlékezés-
hez;” (Internet1).

Ez a kettõsség járja át idén a hí-
res orvos-kutató megemlékezésének napját, a Sem-
melweis Napot.

Semmelweis Ignác Fülöp 1818. július 1-jén szü-
letett Budán, ahol szülõháza ma Semmelweis Orvos-
történeti Múzeumként látogatható (Gortvay – Zol-
tán 1966). Iskoláit a Királyi Katolikus Fõgimnázium-
ban kezdte, ahol kiváló tanuló és sportoló volt. Egye-
temi tanulmányait a Bécsi Egyetem jogi karán kezd-
te, majd átiratkozott az orvosi karra, ahol 1844-ben
orvossá avatták (Benedek 1973). Belgyógyász szere-
tett volna lenni, de a Bécsi Egyetem Szülészeti Kli-
nikáján kapott állást, ahol 1849-ig dolgozott. Az or-
vosi gyakorlat mellett szinte naponta boncolt, mert

KÖSZÖNJÜK DR. SEMMELWEIS!
Emlékezés Semmelweis Ignácra a magyar egészségügy napja alkalmából

Szerzõ: Hojcska Ágnes Erzsébet
MSc gyógytornász, Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház;

intézeti egészségügyi szakértõ, Fürdõvárosok Tudományos Kutatóintézet

megrendítette a sok halál, melyet a gyermekágyi láz
okozott.

A gyermekágyi láz régóta ismert volt már, de
csak ritkán fordult elõ és magyarázatára többféle te-
ória alakult ki, melyek közül voltak olyanok, melyek-
ben már hoztak intézkedéseket a terjedés megelõzése

érdekében. Az ipari forradalom után
azonban jelentõsen megnõtt a kórhá-
zak száma, ahol a boncolások és a
szülések száma is emelkedett. Ezzel
a gyerekágyi lázas megbetegedések
száma is járványszerûen növekedett.

A korabeli leírások megemlítik,
hogy 1838-ban Semmelweis munkahe-
lyén 10-20 szülésre jutott egy halál-
eset. Munkatársai nem törõdtek a
szörnyû, pusztító betegséggel, hiába
közölte saját megfigyeléseit. Semmel-
weis ennek ellenére éjszakákat töltött
a betegágyak mellett, a boncteremben
és kórházi statisztikák készítésével,
tanulmányozásával. A fiatal orvos el-
kezdte keresni az összefüggést a ha-
lálesetek és a klinikai körülmények
között. Feltûnt neki hogy azok a kis-
mamák, akik nem értek be a kliniká-
ra, hanem otthon vagy akár a nyílt ut-
cán szülték meg csecsemõjüket, so-

sem haltak meg. Észrevette azt is, hogy a bábakép-
zõ szülészeti klinikáján, ahol elvileg hasonlóak vol-
tak a körülmények, fele annyi gyermekágyi lázas eset
van, mint náluk az egyetemi klinikán (Semmelweis
1858). Ezek között a szülések között egyetlen lénye-
ges különbség volt. Az orvosi klinikán oktatási cél-
ból rendszeres boncolásokat végeztek, a bábaképzõ
szülészetén pedig nem. Semmelweis azt feltételezte,
hogy a probléma a boncolással lehet összefüggésben,
de az okot pontosan nem tudta meghatározni. Továb-
bi fáradtságos munka és egy kollégája balesete ered-
ményeként jött a felismerés, hogy a „hullarészek”
sebbe jutása okozza a gyermekágyi lázat, melynek
megakadályozása érdekében klórmeszes kézmosást
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vezetett be. Ennek eredményeként radikálisan csök-
kent a halálozások száma, melyet a statisztikai ada-
tok is alátámasztottak (Rákóczi 2012). Ezzel Sem-
melweis nem csak a gyermekágyi láz okát ismerte fel,
hanem annak megelõzésére is megoldást talált. 1850-
ben ugyan szülészetelméleti magántanári kinevezést
kapott, mégsem dolgozhatott tovább Bécsben, ezért
Pestre költözött. A Rókus Kórház Szülészeti Osz-
tályát vezette 1851-1857-ig, ahol munkásságának kö-
szönhetõen minimálisra csökkent a gyermekágyi lá-
zas esetek száma, mégis sok támadás érte elméletét.
A Pesti Egyetem elméleti és gyakorlati szülészeti pro-
fesszorává nevezték ki 1855-ben, de ez az elöljárók
javaslatára, nem pedig az egyetemi szenátus dönté-
se alapján történt (Rosivall 2018).

Semmelweis egész életében és munkássága során
kiállt elmélete mellett és harcolt annak megvalósítá-

sáért, tanításáért. Fõ mûve az 1861-ben kiadott „Die
Aetiologie, der Begriff und die Prophylaxis des
Kindbettfiebers” címû kiadvány, mely megjelent ta-
nulmányait összegzi 1847-1861. között (1. ábra).

Ezt a mûvet az UNESCO Nemzetközi Tanács-
adó Bizottsága a világemlékezet részévé nyilvánítot-
ta 2013-ban (Internet3).

Semmelweis munkásságát életében sokan támad-
ták, és a méltó elismerést a magyar orvos nem ér-
hette meg. 1865. augusztus 13-án Bécsben meghalt.
Betegségérõl és halála körülményeirõl számos külön-
bözõ írás található meg az irodalmakban, de a teljes
valóság csak 1977-ben látott napvilágot. Tudományo-
san igazolt, hogy szifilisz okozta krónikus, illetve
akut idegi megbetegedésben (paralysis progressiva)
szenvedett. Ennek tünetei megváltoztatták élete utol-
só éveit és zárt osztályon is kezelték. Halálának köz-
vetlen okát viszont a kezén található korábbi szúrt
seb okozta vérmérgezésben állapították meg
(Rosivall 2018).

Semmelweis Ignác munkásságát és pótolhatatlan
tudományos eredményeit csak halála után, Louis
Pasteur és Joseph Lister munkássága kapcsán ismer-
ték el (Lister 1867). Az 1861-es munkája korszakal-
kotó és Semmelweis tanai ma is aktuálisak és örök
érvényûek, az utókor számára fontos megõrzésük és
követésük. Ezt az is bizonyítja, hogy az 1965. évet,
Semmelweis halálának századik évfordulóját az
UNESCO Semmelweis-emlékévnek nyilvánította. A
2015. évet – a 150. évfordulót – pedig azon megem-
lékezések közé sorolta, melyet megünneplésre mél-
tónak tart (Rosivall 2018).

A megemlékezés a Békés Megyei Központi Kór-
házban (BMKK) már hagyománynak számít a nagy
magyarokról, akik életüket, munkásságukat az
egészségügy jobbításának és a betegek gyógyításnak
szentelték. A 2017-es évben Kossuth Zsuzsannára
emlékeztünk, a 2018. év pedig Semmelweis munkás-
ságának emlékéve lett intézményünkben is, mely
megemlékezés-sorozat átnyúlt 2019-re.

Az emlékév során alkalom nyílt a gyógyító osz-
tályok bemutatkozására, mely 2018 áprilisában vet-
te kezdetét. Ezt követte a Békés Megyei Központi
Kórház Tudományos Bizottságának pályázati felhí-
vása „Semmelweis követõi” címmel. A pályázat ered-
ményét Dr. med. habil Márk László PhD, a BMKK
Tudományos Bizottságának elnöke ismertette a Ju-
hász Károly Emlékülésen, 2018 decemberében. A
pályázatot két pályamunka nyerte: 1. Hojcska Ágnes
és Gálné Szilágyi Lilla: Infekciókontroll és
kézhigiéné Semmelweistõl napjainkig a gyógytornász-
ok szemszögébõl; 2. Pongrácz Zoltán: „Kórházi fer-
tõzések megelõzése – Semmelweis Ignác munkássá-
gának tükrében” (Tölgyesi 2018).

A tudományos munkákon kívül több kulturális
rendezvényen is megemlékeztek intézményünkben

1. ábra: „Die Aetiologie, der Begriff und die
Prophylaxis des Kindbettfiebers” A gyermekágyi láz

kóroktana, fogalma és megelõzése
Forrás: Internet2
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az alkotók Semmelweis Ignácról, az „anyák megmen-
tõjérõl. A 2018-as évben volt kiállítás a Pándy Galé-
riában és színi elõadással is adóztak a világhírû ma-
gyar orvos emlékének. Semmelweis-emlékkiállítás
nyílt 2019. május 2-án a Pándy Galériában és meg-
történt az évek óta várt esemény, a felújított Szülé-
szet-Nõgyógyászati részleg
átadása, mely sok éves elõ-
készület után már a Gyer-
mekosztályt is magában fog-
lalja. A 2019. május 8-án át-
adott új kórházi egység a
Semmelweis-tömb elneve-
zést kapta. Az épületegyüt-
tes elõtt leleplezésre került
Semmelweis Ignác bronz
mellszobra is (2. ábra).

Semmelweis emlékét
õrizzük azáltal is, hogy az
1992. évi XXIII. törvény
Semmelweis születésnapját
a magyar egészségügy nap-
jává nyilvánította, majd a
2012. évi LXXIX. törvény
az egyes egészségügyi tár-
gyú törvények módosításáról

2. ábra Semmelweis mellszobra
a Semmelweis-tömb elõtt
Forrás: Saját fotó, 2019

Irodalomjegyzék:

Benedek, I. (1973):
Semmelweis és kora. Gon-
dolat Könyvkiadó, Buda-
pest. 591 p.

Gortvay, Gy., Zoltán, I.
(eds.) (1966): Semmelweis élete és munkássága. Aka-
démiai Kiadó, Budapest. 291 p.

Internet1: http://njt.hu/cgi_bin/
njt_doc.cgi?docid=205489.346903 Letöltés:
2019.06.22.

Internet2: http://www.unesco.org/new/en/
communication-and-information/flagship-project-
activities/memory-of-the-world/register/full-list-of-
registered-heritage/registered-heritage-page-8/
semmelweis-discovery/ Letöltés: 2019.06.23.

Internet3: https://lib.semmelweis.hu/app/
content&id=507 Letöltés: 2019.06.23.

Lister, J. (1867): On a New Method of Treating
Compound Fracture, Abscess, Etc. Lancet 90. pp.
95-96.

Majláth, Zs. L. (2012): 2012. évi LXXIX. tör-
vény az egyes egészségügyi tárgyú törvények módo-
sításáról 43. §. Egészségügyi Közlöny, LXII. évf. 12.
szám, pp.: 5482-5517.

43. § hatályba lépésétõl július 1-je Semmelweis nap,
munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók számá-
ra (Majláth 2012).

Ebben az évben, 2020-ban a COVID-19 (koro-
navírus) járvány kapcsán számos alkalommal felele-
venítettük, újra tanultuk és tanítottuk Semmelweis

Ignác alap tanait a
kézhigiénérõl. A járványve-
szély miatt március óta szinte
minden továbbképzés, rendez-
vény és kulturális program el-
maradt, de a július 1-i Sem-
melweis nap során hálával em-
lékeztünk Semmelweis Ignác
fáradhatatlan munkájára és fel-
fedezésére.

Semmelweis Ignác mun-
kássága és tudományos ered-
ményei pótolhatatlanok az
emberiség számára és nekünk
egészségügyi dolgozóknak kö-
telességünk és felelõsségünk is
fenntartani, tovább örökíteni
Semmelweis tanait, melyek
napjainkban is életmentõ je-
lentõséggel bírnak. Köszönjük
dr. Semmelweis!

Rákóczi, K. (2012): A
gyermekágyi láz kóroktana,
fogalma és megelõzése. Aka-
démiai Kiadó, Budapest. 387 p.
Eredeti kiadás: Die Aetiologie,

der Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers. Von
Ignaz Philipp Semmelweis, Dr. der Medicin und
Chirurgie, Magister der Geburtshilfe, o. ö. Professor der
theoretischen und practischen Geburtshilfe an der kön.
ung. Universität zu Pest etc. etc. Pest, Wien und Leipzig,
C. A. Hartleben’s Verlags-Expedition. 1861. VI, 544 p.

Rosivall, L. (2018): Az anyák és az újszülöttek
megmentõje, akire mindig büszkék leszünk: Semmel-
weis Ignác (1818–1865). Orvosi Hetilap 159(26) pp.
1041-1054.

Semmelweis, I. (1858): A gyermekágyi láz kór-
oktana. (Aetiologie des Puerperalfiebers.) Orvosi
Hetilap 1.sz. jan. 10.

Tölgyesi, Á. (2018): Juhász Károly emlékülés -
tudományos fórum egy fiatal orvos emlékére. Házi
Hírmondó, II. évf. 12. szám, pp.: 6-7.
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A BMKK Pándy Kálmán Tagkórházának udva-
rán, Gyulán, több mint 120 éve áll kórházi kápol-
nánk, aminek felszentelése 1899. december 27-én tör-
tént, a Wenckheim család bõkezû adományaként. Az
1940-es évek végén és az 1950-es évek elején a dik-
tatúra Isten házát sem kímélte, elõször bezárták,
majd 1967-ben orvosi könyvtárrá alakították át.
Azonban sokak évtizede-
ken át tartó hûséges imád-
sága meghallgattatott, hi-
szen 2010. szeptember 23-
án, egy napsütéses csütör-
tök délután, az öt történel-
mi felekezet képviselõinek
a közremûködésével ká-
polnánk ünnepélyes újra-
szentelésére került sor.
Istené a hála és a dicsõség,
hogy 10 éve újra betölthe-
ti eredeti küldetését, ami-
re kórházlelkészként én
magam is 14 évet vártam.
Köszönet mindazoknak,
akik a felújítást szorgalmazták és kivitelezték, ehhez
anyagi forrást biztosítottak, különösen is akkori fõ-
igazgatónknak, Dr. Kovács Józsefnek.

Az újraszentelés alapigéjéül az 1. Krónika 29, 10-
13-at választottam: „Áldott vagy te, Uram, õsatyánk-
nak, Izráelnek Istene, öröktõl fogva mindörökké!
Tied, Uram, a nagyság, a hatalom és a fenség, a ra-
gyogás és a méltóság, bizony minden, ami a menny-
ben és a földön van! Tied, Uram, az ország, magasz-
tos vagy te, mindenek feje! Tõled ered a gazdagság
és a dicsõség, te uralkodsz mindenen. A te kezed-
ben van az erõ és a hatalom, a te kezed tehet bárkit
naggyá és erõssé. Most azért, Istenünk, hálát adunk
neked, és dicsérjük a te fenséges nevedet.”

A kialakult járványügyi helyzet miatt sajnos nem
állt módunkban méltóképpen megemlékezni errõl a
jeles évfordulóról, de szûk körben betegekkel, mun-
katársakkal és a kórházi bibliakörrel is hálát adtunk
Istennek ezért a nagy ajándékáért. Az örömteli hála

KÓRHÁZI KÁPOLNÁNK ÚJRASZENTELÉSÉNEK 10. ÉVFORDULÓJÁRA

pillanataiban Túrmezei Erzsébet sorai visszhangoz-
tak bennem: „Mert felidézni és számba venni Ezen
a Földön nem tudja senki, Annyi év alatt mit vége-
zett itt lenn E szent hajlékban az élõ Isten. Kegyel-
me árja hány szívbe áradt… Új erõt hányszor lelt itt
a fáradt… Hányszor törölt le keze könnyeket… Há-
nyan nyertek új, boldog életet, Bûnbocsánatot és bé-

kességet… Õ nem felejti,
Õ számon tartja, Kinek
volt e ház reménység
partja, Kinek otthona,
szent menedéke! Krisz-
tus szavából árad a béke.
Õ maga szólt itt! Õ maga
járt itt! Lelkével Õ tett
annyi csodát itt! Ezért a
drága házért is áldunk!...
S új csodák felé indul a
lábunk...” (Szóljon az
ének, zengjen a hála -
részlet)

Ha csak az elmúlt
évtizedre tekintünk

vissza, akkor sem tudjuk felsorolni azt a sok örömöt
és áldást, amit a kórházi kápolnában kaphattunk.
Újra és újra betelõ vendégkönyveink is ezt bizonyít-
ják. Most amikor többeket is megkérdeztem, hogy
kinek mit jelent a kápolna, sokan a békesség szige-
teként tettek róla említést. Mivel egész nap nyitva
áll, nyáron hûvössel, télen meleggel fogadva, kiváló-
an alkalmas egyéni elcsendesedésre és a közösségi
alkalmakon (istentisztelet, bibliaóra, szent mise) való
részvételre, de különleges ünnepségeknek is helyt
adott már, mint pl. zenés áhítat, keresztelés, házas-
sági évforduló, eljegyzés, elhunytról való megemlé-
kezés, jubileumi hálaadás, stb.

Áldott legyen az Isten az elmúlt több mint 120
évért, különösképpen is az elmúlt 10 évért! Tõle kér-
jük és várjuk az áldást az elkövetkezõ évtizedekben is.

Gyula, 2020. szeptember 23.

Kittlingerné Tóth Márta kórházlelkész

Fotó: Gyulai Hírlap online

Öt egyház képviselõje szentelte újra a kápolnát
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A Pándy Kálmán Tagkórház Pszichiátriai Osztálya 2020. szeptem-
ber 15-én köszöntötte Dr. Vincze Gábor tanár urat 70. születésnapja
alkalmából. A köszöntés a vírushelyzet miatt szûk körû, szinte „csalá-
dias” volt, a jelenlévõ munkatársak képviselték az összes többi kollé-
gát is.

Dr. Ábrahám Magdolna – aki követte Õt az osztályvezetõi pozíci-
óban – köszöntõjében elmondta, hogy a közel öt évtizedben mekkora
nagy szerepe és érdemei vannak az ünnepeltnek abban, hogy a gyulai
pszichiátriai osztály ismert és elismert évek óta országosan a szakmá-
ban. Az eddig elért szakmai sikereihez is gratulált a kis közösség, majd
átadták kifejezetten személyre szóló ajándékaikat.

Az ünnepelt megköszönte az osztály dolgozóinak a születésnapi
megemlékezést és elmondta, hogy pontosan 45 éve, szeptember 15-én
kezdett dolgozni a gyulai kórház pszichiátria osztályán, majd a késõb-
biekben 32 és fél évig volt annak osztályvezetõ fõorvosa.

Végezetül megígérte, hogy jelenlegi pozícióiban továbbra is támo-
gatja az osztály mûködését, elismertségét.

Kölyökpezsgõvel történõ koccintással zárult a kis ünnepség.

Dr. Ábrahám Magdolna
osztályvezetõ fõorvos

BMKK Pándy Kálmán Tagkórház Pszichiátriai Osztálya

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT TANÁR ÚR!
Dr. Vincze Gábor köszöntése
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Már hagyománynak mondható, hiszen immáron
harmadik alkalommal került megrendezésre a Békés
Megyei Központi Kórház (BMKK) dolgozóinak al-
kotásaiból összeállított kiállítás.

Az elsõ kiállítás 2017 decemberében nyílt meg a
Dr. Réthy Pál Tagkórházban, majd 2018 januárjában
a Pándy Kálmán Tagkórházban. Ekkor 8 alkotó fest-
ményekkel és fotókkal, valamint grafikával és tûzzo-
mánccal jelent meg. A mûvészek száma az évek so-
rán 23-ra emelkedett, és bõvült a repertoár. A kiál-
lított alkotások között szobrok, ötvös-rézmûves
munka, bõrdíszmû, versek, hímzések és különbözõ
különleges technikák is megjelentek.

A II. BMKK Galéria 2018 decemberében Békés-
csabán, majd 2019 januárjában Gyulán is bemutat-
kozott.

A III. BMKK Galéria 2020 márciusától volt lát-
ható július végéig a békéscsabai kórház Remenár ter-
mében, illetve a gyulai kórház igazgatási épületének
aulájában található Pándy Galériában. Ezen a kiállí-
táson az alábbi alkotók mutatkoztak be:

Biros Erika, Dr. Bodor Anita, Bondárné Kõvá-
ri Matild, Csatáriné Tóth Anita, Csíkné Hrabovszki
Ilona „Csili”, Dr. Fazekas Özséb, Fervágner Frigyes,
Hrabovszki Magdaléna, Kuti Árpád, Locskai Tímea,
Maczik Eleonóra, Marksteiner Béla, Nagy Erika,

HARMADSZOR IS BMKK GALÉRIA

Nagy Mónika, Dr. Nyitrai Ferenc, Papp Mária, Dr.
Pálovits Ágota, Dr. Pikó Béla, Pusztai Hajnal,
Rákóczki Józsefné, Tímár Márta, Szabó Veronika,
Dr. Wolf Ildikó, Dr. Zádori-Born Alexandra,
Zelenyánszki Andrea.

A szervezés örömteli feladatát vállalva elmond-
hatom, hogy egyre többen, egyre nagyobb lelkesedés-
sel mutatják be alkotásaikat ezeken a közös kiállítá-
sokon. Már e néhány év alatt is  látszik, hogy mi-
lyen tehetségesek, kitartók, és felvállalva a megmu-
tatkozást, kiállítják képeiket, illetve alkotásaikat,
mûveiket.

Köszönöm a lehetõséget dr. Becsei László Fõ-
igazgató Fõorvos Úrnak, aki támogatta a BMKK
Galéria létrejöttét, valamint köszönöm mindenkinek,
aki vállalja, hogy részt vesz alkotásaival ezeken a ki-
állításokon. Köszönet azoknak is, akik a kiállítások
berendezésének logisztikai, technikai munkálataiban
nyújtanak segítséget.

Remélem, hogy 2020-ban újabb tagokkal és mû-
vészeti ágakkal is bõvülve szervezhetjük meg a IV.
BMKK Galériát.

dr. Bodor Anita
osztályvezetõ fõorvos

BMKK dr. Réthy Pál Tagkórház, Patológia
a BMKK Galéria szervezõje
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Ki legyen egy krimi fõhõse? Ezzel kapcsolatban
az elsõ gondolatom az volt, hogy a bûnügyi regé-
nyekben – és hasonló mûvekben – szerzett ismere-
teimmel „felvágva” számos példát hozok testületi és
egyéni fõszereplõkre, de aztán úgy döntöttem, hogy
ez keveseket érdekel (aki meg-
keres, annak természetesen
szívesen elmesélem). Inkább
igyekszem olyan feltételeket
keresni, amik igazolják a címet.
A fõhõs lehetõleg ne „antihõs”
legyen, szükséges valamilyen
kapcsolódása a bûnüldözéshez,
és – általában – legyen valami-
ben különleges (itt is lehetõleg
átlagon feletti). Ennyi az egész.
Aztán már csak a történetet
kell kitalálni hozzá (és meg is
kell írni).

A „John Carter” nyilván-
valóan írói álnév. (Ravasz meg-
oldás, mert Edgar Rice Bur-
roughs fõszereplõjét is így hív-
ják, sõt, a Marson játszódó ak-
ciófilmnek is ez a címe, ami
okoz némi kavarodást…). A
könyv dr. Szõcs Ferenc magán-
kiadásában jelent meg. Erre a
névre rákeresve a bõség zava-
rával találkozik a kíváncsisko-
dó, jogászok, orvosok, a termé-
szet- és társadalomtudomány szereplõi viselik, így
aztán találgatni lehet csak. Jogi fogalmakat használ
a szerzõ a könyvben, az bizonyos.

A könyv „fülszövege” elég sokat (talán túl so-
kat) elárul tartalmából. „A történet fõhõse, Dr. Bá-
thory Ferenc az Afganisztánt is megjárt valamikori
katonatiszt, aki éli a jómódú ügyvédek kicsit unal-
mas mindennapjait, mindaddig, amíg barátját õrizetbe
nem veszik a világhírû Bánffy Szilvia operaénekes
meggyilkolásának gyanújával.

Hertai Dóra rendõr százados javaslatára bevon-
ják a nyomozásba az egykori szeretõjét, a kissé ön-
törvényû ügyvédet, aki ismét felhúzva a „mundért”
kíméletlen következetességgel, ha kell a sármjával,

FÕHÕST TALÁLNI NEM IS OLYAN KÖNNYÛ...

John Carter: A 39-es ügyosztály

de ha az szükséges az öklével igyekszik az ügy végé-
re járni. … de hogy mi az összefüggés a meggyilkolt
nõk, a Lövõház utcai Szalonspicc, az Operaház, a
nyomozók, a zugligeti 58-as kisvendéglõ, Vivaldi négy
évszakja, az Észak-Koreai 39-es ügyosztály, vagy Lí-

dia a Reggeli Hírek vörös hajú
újságírónõje között, nos ...
mindez megtudható, ha valaki
végig „nyomozza” a könyvet
Dr. Báthoryval.

Szóval sármos (sármmal
[charme] rendelkezõ, azaz fér-
fias, jóképû) és sármõr
(charmeur, azaz szívhódító,
nõcsábász) figura, aki jómódú
(mondhatjuk azt is, hogy gaz-
dag, bár ez viszonyítás kérdé-
se, vannak nála gazdagabbak
is). Ügyvédként kapcsolódik a
bûnüldözéshez (bár egyesek
azt mondják, hogy ügyvéd lé-
vén eleve a másik oldalon ját-
szik), s talán különleges is
(volt katonatiszt, harcedzett,
fegyveres és fegyvertelen
harcból kiképzést kapott,
rendszeresen sportol ma is, s
bár régen volt, amikor katona-
korában lövészbajnokságokat
nyert, a fegyverrel most is jól
bánik). Talán az sem mindegy,

hogy személyisége és kapcsolatai miatt a bulvársaj-
tó kedvence, aki nagyon jól is tud bánni az újságírók-
kal (különösen, ha azok nõk). A fülszövegbõl is le-
het sejteni, hogy jó barát, törõdik volt bajtársaival
(lehet, hogy ma már ez is a különleges tulajdonsá-
gok közé tartozik?). A szerzõ megtalálta az ideális
fõhõst: okos, erõs, szeretik a nõk, elegáns, kulturált
(de a katonai szókincs sem idegen tõle).

A történetrõl annyit, hogy van benne gyilkosság,
gyilkosságok, sorozatgyilkos, kémkedés, a rendõri
szervezeten belüli pozícióharc (dr. Báthory szóki-
mondásával „farokméregetés”), szex, szerelem…

Sajnos, van benne sok-sok olyan rész, ami las-
sítja a cselekményt. Jó, értem én, hogy a szereplõ-
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ket el kell helyezni a világban, jellemezni, de min-
denki történetét elmondani a nagyszülõktõl kezdve
talán nem kellene... Lehet, hogy az 503 oldal – szép,
vaskos könyv! – megfelelõ szerkesztéssel, vágással
nemcsak rövidebb, hanem olvasmányosabb is lenne.
Biztos bennem van a hiba, de a krimit és a társadal-
mi regényt különbözõ kategóriáknak tartom. Másod-
jára olvasva átugrottam ezeket a részeket, és sokkal
jobb lett. (Persze, ez csalás – már tudtam a szerep-
lõk hátterét az elsõ olvasásból, így könnyû mindent
és mindenkit elhelyezni a világban.)

Van viszont még egy probléma, amin az újraol-
vasás nem javít, sõt, ront. Rengeteg központozási
hiba van benne (azok fránya vesszõk, amik nagyon
sokszor elmaradnak), és a kis- vagy nagybetûs írás-
módot (különösen a népek, nemzetek megnevezé-

sénél) sajátosan használja… Szerencse, hogy nem
ilyen terjedelmû krimibõl tanulnak a gyerekek ol-
vasni, de még a felnõtteknek sem feltétlenül hasz-
nál ilyet látni.

Nem olcsó mulatság: 3990 Ft, még e-könyvben
is 2257, bár gondolom, hogy mint (majdnem) min-
den, ez is megszerezhetõ (vagy – 2020. kiadásról lé-
vén szó –, megszerezhetõ lesz) kalózmásolatban
(nem mintha erre buzdítanék, csak úgy írom...)

Aki megszereti John Cartert, dr. Szõcs Feren-
cet – vagy dr. Báthory Ferencet – ne keseredjen el!
A könyv végén elhangzik egy fenyegetés, és az utol-
só utáni lapon szerepel egy ígéret, mely szerint elõ-
készületben van „Az árnyék halála”, melyben Bátho-
ry folytatja a nyomozást...

dr. Pikó Béla


