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Fáradt reggelek, nehéz nappalok, rettegett éjszakák 

Kata, mint öntudatos nő, szerencsésnek mondhatta magát. Kenyere javát már megette 

ugyan, de egészséges volt, komolyabb betegség nélkül élte le eddigi életét, és ez nem kis 

megelégedéssel töltötte el. Leginkább azért, mivel egészségügyi iskolát végzett, így pontos 

rálátása volt az ember életét gyakran megkeserítő betegségekre. Számtalan ritmikus működés 

zajlik az emberi testben úgy, hogy észre sem vesszük azokat, csak akkor, ha természetes 

ritmusukat megzavarja valami. A test, áldás, a test csodálatos, a test a legbölcsebb gépezet, 

mely végig viszi az embert egész életén át, akár egy bámulatos jármű.  

Élete során – legfőképp óvodás korában – őt sem kerülték el a kisebb betegségek. Ezekre 

már nem emlékezett tisztán. Egyéniségéből adódóan, emlékeiből, legyenek azok jók vagy 

rosszak, ösztönszerűen a kellemeset, csak a jót őrizte meg magának. Erre a tulajdonságára 

világéletében büszke volt. Legszívesebben csak ezekre emlékezett. Gyerekkori emlékei már 

elmosódtak, így leginkább szülei elbeszéléseiből építkezett. Ő és a testvére, merthogy volt 

neki egy bátyja, akit ha kellett megvédett, betegség miatt soha nem hiányoztak az iskolából.  

Ahogy cseperedett, egyre öntudatosabbá vált, s bár nem volt rá épkézláb magyarázata, de 

nem félt a haláltól. Félelem nélkül számtalan veszélyes dolgot kipróbált eddigi élete során. 

Nem volt rossz, csak kissé eleven gyerek volt.  

Ezer és ezer gondolat kergette egymást a fejében, amíg ült és nézte az aktuális híreket a 

számítógépén. Vírus támadta meg a világot, melyet, akár az embert, az élni akarás vezérelt.  

Nincs tudata csak ösztöne, ha ösztönnek lehet nevezni azt, amit művel az emberekkel. Más azt 

mondaná rá, hogy gonosz, mert nemcsak betegséget okoz, hanem mindezek mellett 

kiismerhetetlenül gyilkol. Szerinte, aki teremtette, az a gonosz. Ahogy ott ült és meredt a 

képernyőre, saját maga jutott eszébe. Abban a pillanatban tudta vagy érezte: őt nem fogja 

elérni ez a fránya betegség, pontosabban nem hagyja bejutni testébe. Ült gondolataiba 

mélyedve, majd hirtelen összerezzent. Telefonjának hangja rángatta vissza a valós életbe. 

Ismerőse érdeklődött orvos barátjáról, mivel az a hír járja, hogy lélegeztető gépen van. A hír 

mellbe vágta, és mivel nem tudott semmit, aggódva hívta fel barátnőjét. 

– Szia! Hogy vagytok? Aggódom, azt hallottam betegek vagytok!   

– Sajnos a hír igaz! Valószínűleg megfertőződtünk mindketten, most harcolunk. 

Barátnője ezt követően elmesélte Katának, férje beteg ugyan, de nincs lélegeztető gépen, 

viszont súlyos a helyzet. Gyenge és hőemelkedése van. Ő személy szerint panaszmentes 

ugyan, de félő, hogy elkapta férjétől ezt a fura betegséget.   

– Akkor küldök nektek energiát! – biztatta barátnőjét Kata.  

Férje késő délután ért haza. Kata az aggasztó hírekkel fogadta. Ezeket alaposan 

átbeszélgették, végül kidolgozták saját haditervüket. Eddig is természetes volt, hogy maszkot 

viselnek és fertőtlenítő van táskájukban, autójukban. Kata attól a naptól kezdve minden 

reggelét imádkozással indította. Kata aznap rengeteget gondolt barátjukra, aggodalma újabb 

és újabb kérdésekkel zaklatta. Vajon mennyire támadhatta meg szervezetét ez a betegség? 

Vajon hogyan viseli? Vajon… és ehhez hasonló kérdések zúdultak percről percre 

agytekervényeire. Ez az érzelmi rezonancia fokozta empátiáját, mely meghatározta az egész 

napját.  

Valószínűleg megint sokat dolgozott, megint hajtotta magát. Tavasszal is, még a járvány 

első hullámában plusz munkát vállalva megszervezte a betegutakat, ami a kórházba jutást, 

valamint a kórházon belüli eljárási rendet illeti. Megszerkesztette ennek algoritmusát, majd a 
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gyakorlatba ültette, melyet naponta ellenőrzött. Megküzdött az értetlenkedőkkel, a nehezen 

fegyelmezhetőkkel, a tagadókkal, akik határozottan állították, a vírus nem is létezik. Végül 

beindult, amit eltervezett és működni is működött. Többször mesélt erről Katának.  

– Sok az orvos és kevés a beteg! – viccelődött szokása szerint a valós helyzeten.  

Szerette az irodalmat. Gondolatait lejegyezte, melyet egy alkalommal Katának is 

megmutatott. Azóta a helyi amatőr írók szervezetének tagja. Feleségének feltűnt, napok óta 

nem nyitja fel laptopját és nem ír egy sort sem. – Itt valami nagyon nincs rendjén! – könyvelte 

el felesége magában.  

– Jól vagy? – aggodalom sugárzott felesége hangjából. 

– Semmi bajom! – de csak feküdt tovább az ágyban – Két huszonnégy órás ügyelet alig két 

napos pihenéssel, kicsit megviselt! – mondta és aludt egyhuzamban huszonnégy órán át. 

Titkolta, hogy nagyon gyenge, izmai, ízületei sajognak, amit elfogyasztott reggel, az még este 

is ott áll gyomrában, egy tömbben. Másnapra mellkasából elfogyott a levegő.   

Vasárnap reggel felesége nekiszegezte a kérdést, látva férjén, hogy nincs minden rendben. 

– Mégis bemész? 

– Mennem kell! Én vagyok az ügyeletes! – mordult egyet bosszúsan és már ült is az autójába, 

azzal elhajtott. 

Mire beért a munkahelyére elöntötte a veríték. Egyre gyengébbnek érezte magát és 

légszomja sem hagyott alább. 

– Valószínűleg lázas vagyok! – állapította meg magáról – Mégiscsak megfáztam valahol! De 

sebaj, kiheverem! – biztatgatta magát, de a kétkedés csirája már bontakozni kezdett 

gondolataiban. Ez az érzés egyre határozottabban kezdett fészkelődni benne, főleg amikor 

szobájában átvedlett kórházi öltözékbe. Mire leért a sürgősségi osztály vizsgálójába már alig 

vonszolta magát. Nehezére esett a járás, még a hangja is elment.  

– Nem érzem jól magam! – és lehuppant egy székre.  

A nővérek azonnal felmérték a helyzetet, rutinos, összeszokott mozdulatokkal, egy hang 

nélkül kezdtek el dolgozni. Vérnyomás-, pulzusmérést végzett az egyik, a másik már vénát 

biztosított, ezt EKG, majd helyszíni mellkas röntgen követte. A gyors COVID-19 antigén 

teszt pozitív lett. Tolókocsi, külön kórtermi izolálás, központi oxigén. Mire észbe kapott, már 

kórházi ágyon feküdt. Mellkas röntgene kétoldali tejszerű tüdőgyulladásos beszűrődést 

igazolt. Labor lelete a gyulladásos folyamat tényét támasztotta alá. Viszont a kiegészítő 

vizsgálatként készült mellkas CT tüdejének állapotát súlyosabbnak ítélte. Ez a hír megingatta 

önbizalmát. Habár nem volt ijedős fajta, ez határozottan megijesztette. Tudta, késélen táncol. 

Hajszálon múlik a gépi lélegeztetés, főleg a pár évvel korábban elszenvedett kétoldali 

tüdőembólia miatti nem teljesen egészséges tüdeje végett, és ettől rettegett.  

– Nem panaszkodunk! Nem pánikolunk! – fegyelmezte magát. Nagyanyjától hallotta először, 

még kisgyerek korában, amikor nagylábujját megcsípte egy darázs, lábujja uborka nagyságúra 

duzzadt és könnybe lábadt a szeme: „Nem vagy te anyámasszony katonája! Te férfi vagy és a 

férfiak nem sírnak!” Ez tetszett neki, még úgy is, hogy fogalma sem volt mit jelent az 

anyámasszony katonája. De nagyanyja férfinak nevezte. Addig még senki sem nevezte 

férfinak.  

– Nem vagyok anyámasszony katonája! – döntötte el és pihegett tovább az ágyban.  

A hír gyorsan terjedt, s barátai, kollégái hamarosan megjelentek. Alaposan átbeszélték, 

kielemezték a helyzetet, majd az aktuális osztrák protokoll szerint elindították a kezelést.  
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– Ne vigyünk Miskolcra a központi ellátóhelyre? – kérdezték egyesek jogosan aggódva. 

– Itt érzem magam biztonságban! – jelentette ki határozottan – Természetesen nem akarok 

bajt sem, ha romlik a légzésem, akkor ám legyen! – egyezett bele. Ezt kollégái is elfogadták.     

Árgus szemekkel kezdte figyelni önmagát. Szédült és még a beszéd is nehezére esett. Ülve 

aludt, ha tudott volna aludni, de nem tudott. Félt lefeküdni. Hason is megpróbálta, de ezzel 

csak rontott helyzetén. Ismét felült. Majd felállt az ágy mellett, de megszédült. Visszaroskadt 

a helyére. Szédült. – Mennyire bizonytalan körülöttem a világ? – Ült, szívta magába a falból 

ömlő oxigént. Megszomjazott. Ágya melletti éjjeliszekrényre előrelátó nővérek már 

kikészítettek egy pohár teát, de képtelen volt elvenni. Mégis megpróbálta. Nem sikerült. A 

pohár és a tea a földön landolt. Szégyellte magát. Szégyen ide, szégyen oda, de rosszabb, ha 

nem szól. Szólt. Jöttek is azonnal. A tea kórházi volt, amit máskor képtelen lett volna 

meginni, de most határozottan jól esett. Isteni volt.  

1
 

Felesége kétóránként hívta telefonon, aggódva érdeklődött felőle. Féltette. Az utóbbi 

időben többször jelezte: „lassítani kéne”. Süket fülekre talált, ezért más cselhez folyamadott. 

Egy-egy hétvégére „akciós programokat” talált, melyet úgy szervezett, hogy férje ne 

bújhasson ki alóla, így elmehettek egy kis kikapcsolódásra. Ez bevált, de most változott a 

helyzet. Komolyabb lett. Megbeszélték, készüljön fel, valószínűleg ő is pozitív lesz, 

kivédhetetlenül elkapta már a vírusfertőzést. A kérdés csak annyi, mikor jelentkeznek az első 

tünetek és milyen súlyossággal zajlik le majd a fertőzés. Ez a bizonytalanság aggasztotta 

mindkettőjüket. 

Reggel, délben, este vérnyomásmérés, hőmérőzés, pulzus- és oxigén szaturáció mérés, 

éjszaka kétóránként nővéri ellenőrzés, délelőtt naponta kétszeri orvosi vizit, néha többször is. 

Oxigénpótlás és folyamatos légző gyakorlatok. Aki lábát hozzá betette, mindenki szkafander 

ruhába beöltözve, maszkban, műanyag pajzsban, dupla kesztyűben, fejfedővel, kalucsniban 

tette. Senkit sem lehetett felismerni, hangok alapján igyekezett azonosítani a dolgozókat. 

Mindennap felmosás, speciális fertőtlenítés. Kétóránként telefoncsörgés. Ellenőrzés. Egyik 
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nap a kórház igazgatója tett személyes látogatást nála. Ez meglepte. A kórház minden 

osztályáról naponta hívták telefonon a kollégái. Saját osztályáról is naponta érkeztek bátorító 

üzenetek, sőt rántott csillagtököt, tortát, édességeket, almát küldtek, jókívánságaik 

kíséretében. Kebelbarátjának felesége szintén naponta főzött, melyet férjével küldött be hozzá 

meglepetésként. A frissen készült palacsinta vérré vált szervezetében. Egyik nap feleségének 

nagynénje is meglepte rántott hússal, madártejjel. Még kedvenc sütijét is elkészítette. 

Ínyencek élvezetével fogyasztotta a zserbószeleteket. Naponta számtalan SMS, e-mail 

megválaszolása terelte el figyelmét betegségéről. 

Ült ágyában elérzékenyülten, könnyekkel megtelt szemmel. Léteznek dolgok, melyeket 

csak akkor értünk meg, ha velünk történnek. Az együttérzésnek nincsenek kőbe vésett 

szabályai, a késztetés vezérli az embert, hogy ott álljon a szenvedő mellett. Gyakran az is 

elég, ha nem tesz semmi különöset, csak ott áll és együtt van a másikkal a szenvedés 

közepette. Minden apróság segít. A látatlanban fogta mindenki a kezét, hát ettől lett könnyes a 

szeme. Mindezzel csak egyetlen dolgot kezdhetett, elraktározni mélyen szívének mind a négy 

üregébe.   

Ami szívből jön, csak arra 

dobbannak meg más szívek.”  

  Jutottak eszébe Goethe csodálatos szavai. – Nem tehetek mást, meg kell gyógyulnom! – 

könyvelte el magában, de a betegsége nem adta egykönnyen magát. Négy álmatlan éjszaka 

után zuhanyozni akart, de kimerülten zuhant vissza ágyába. Nem létező aromás illatokat érzett 

napokon át, melyek felkavarták gyomrát, émelygett, szédült, fulladt változatlanul tovább. 

Először azt hitte az ágyneműből jönnek az illatok. Szólt, azonnal cserélték. Nem változott 

semmi. – Mégsem az ágynemű volt a hibás! – könyvelte el magában szégyenkezve. Az illatok 

továbbra sem hagyták békén. Szóvá tette viziten. Ezt követően duplájára emelték egyik 

gyógyszerének adagját és antibiotikumot váltottak. Hetedik nap után érezte picit könnyebben 

magát, viszont a kontroll mellkas CT nem mutatott javulást, sőt mindkét oldali tüdőben 

rosszabbodást igazolt. Bekövetkezett. A félelem hatalmába kerítette. Eltelt egy hét és nem 

javult, sőt a várthoz képest rosszabbnak bizonyult a helyzet.  

Gondolataiba mélyedve ült ágyán, szívta magába a falból ömlő oxigént és döntött, le fogja 

küzdeni a félelem démonait. Nem egyszerű az élet, gyakran nem látni a rossznak a végét, és 

hajlamos az ember azt hinni, hogy innen nincs kiút. Aztán hirtelen kiderül, vezet tovább is út, 

és akkor felcsillan a fény. Talán Seneca mondta: „a gyógyulni akarás a gyógyulás része”.  

Tizenhat kórházi nap után távozhatott végérvényesen. Határozottan túl volt a nehezén, de 

harmat gyenge volt, viszont már nem fulladt és ez valamelyest lelkesítette. A lépcsőn alig bírt 

felmenni, háromszor is megpihent, amikor felért elsötétült szeme előtt minden. Megállt egy 

pillanatra, összeszedte magát és elindult haza. 

Otthon, édes otthon. Érzelmek lavinája zúdult rá, amikor tizenhat nap kényszertávollét után 

belépett lakásába. Ilyen huzamos ideig még soha nem volt távol otthonától és feleségétől. „Az 

otthon nem egy hely, hanem egy érzés”. Vannak dolgok, melyeket csak bizonyos 

helyzetekben érez meg az ember. Abban a pillanatban ez ilyen helyzet volt. Felesége 

húslevessel várta. Kanalanként, külön-külön élvezte minden cseppjét. Fenséges volt. 

Lábadozása már zökkenőmentesen zajlott, egyenes út vezetett a gyógyulás felé. 

Kata az ablak előtt ült, hunyorogva figyelte a megtört fény játékát. A háttérben egy 

gyerekágy derengett egy kislánnyal, aki félt. Félt a doktorbácsitól, az injekciótól, a 

betegségtől. 
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– És itt van az orvos barátom, aki megégette magát. Őt megtanította az élet félni. És itt 

vagyok én, aki teljes körű egészségügyi képzést kaptam ugyan, mégsem helyezkedtem el soha 

az egészségügyben, mert féltem. Féltem attól, hogy nem tudok mindenkit meggyógyítani, 

mivel léteznek gyógyíthatatlan betegségek. Emiatt szívemből gyűlölöm a tehetetlenséget, 

valósággal rettegek tőle. Ez a félelem nyomaszt most is. 

A félelem rossz, mondhatni szemét egy dolog, mert soha nem lehet tudni, mikor és honnan 

támad. Olykor az ember háta mögé settenkedik, és jól tarkón veri, amitől térdre roggyan. 

Olykor szemből támad, ilyenkor parányi kis madárnak érzi magát az ember. Viszont az élet 

értelmét az alkotja, hogy bátran szembe szállunk azzal a félelemmel, mely lelkünket uralja. 

Onnantól kezdve az erdők színesedni kezdenek, a mezők virágba borulnak. 

Kata az arcát az ég felé fordította, szemében megcsillant a Hold, a csillagok fénye, s 

megmutatkozott egy pillanatra titkos énje.    
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Két hét múlva Kata önkéntesnek jelentkezett a kórházba, mivel tudta, csak úgy győzheti le 

félelmeit, ha szembe néz velük.  

     

2020. november 25.             
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