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KARANTÉNNAPLÓ (Részlet)
AZ ELSŐ KÉT HÓNAP 

(2020. MÁRCIUS–ÁPRILIS)
 

Virágh Ildikó

Bevezetés
Nem csak adatokat rögzítő naplónak szánom ezeket a sorokat, a hiva-

talos adatok ott vannak, lesznek az újságokban, az online portálokon, a 
hivatalos dokumentumokban, ám az adatok mögött rettegő ember két-
ségei, a napról napra dagadó félelem nincs. Abban is biztos vagyok, hogy 
ez a világméretű rémület szertefoszlik majd a járványt követő első sza-
badságórákban, és nem akarunk visszaemlékezni az átélt borzalmainkra. 
Ezzel a naplóval szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy ennek a félelemmel, 
kilátástalansággal teli, világvége hangulatú időszaknak maradjon lenyo-
mata. Legyen ez intő jel arra nézvést, hogy nem vagyunk mindenható-
ak. Első unokámat vártuk, amikor atombombaként robbant a járvány az 
emberiségre. 

Március 20. 18:22
Félek, féltem az enyéimet, legjobban talán a pár milliméteres aprósá-

got, aki mit sem törődve a vírussal, az előírt ütemben készülődik a világ-
ra a fiaméknál. Mégsem az aggodalom, hanem a félelem vezeti most a 
tollamat. Máté evangéliumában, a 6. részben olvashatjuk: „Ne aggodal-
maskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik 
a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.”1

Ma elmentem Fehérvárra, eladtam az egyetemi részvényeimet, és a 
szerződést aláírva el kellett vinnem. Az egyetem tulajdonost vált, a ví-
rust ez nem érdekli. Minden bezárva, emberfia nincs az épületben, a por-
tán Lacinak2 adtam át a dokumentumot. Fertőtlenítőszerrel kínált, el-
fogadtam, nem is nagyon beszéltünk másról, mint a vírusról.

1 Máté 6:34. 
2 Balassa László: a székesfehérvári portaszolgálat dolgozója. 1992 óta a Kodolányi  

NAPLÓ

https://doi.org/10.51455/Polymatheia.2022.1-2.14


256

Virágh Ildikó: Karanténnapló (részlet). Az első két hónap (2020. március–április)

Március 20. 19:48
Fél nyolc van, a tévében bemondta Simon András,3 hogy ez az utol-

só hagyományos Egyenes Beszéd-adás, mert ezután nem lesz bent ven-
dég, csak szkájpon, telefonon, mit tudom én, még hogyan, de így estefe-
lé nehezen viselem az újabb rossz híreket. A szájmaszkokat hiányolják, a 
főpolgármester Kínából akar hozatni, amúgy nem is értem, miért nincs 
elég maszkunk. Nekem is csak azért van néhány hagyományos, mert or-
vos a férjem, akinek viszont éppen ez az egyszerű nem jó, neki FFP3-
ra lenne szüksége. Németországból rendeltünk hármat, postán érkezik 
majd, darabja harmincöt euró. 

Ezen a héten délután háromkor bezárnak az éttermek, szórakozóhe-
lyek, üzletek. Az élelmiszerboltok nyitva vannak, és tegnap délután még 
nagy volt a nyüzsgés a város utcáin. Aztán jött a hír, hogy lélegezte-
tőgépre került a kórház intenzív osztályán az első koronavírusos beteg. 
Egy negyvenhat éves férfi küzd az életéért. Ma már jóval kevesebben 
jöttek-mentek az utcán, és már nem bámultak rám a szájmaszkom mi-
att, szép számban láttam másokon is. A gumikesztyű is kezd általános-
sá válni. Mától a honvédség is vigyáz ránk, de ez éppoly’ rémisztő, mint 
az összes többi óvintézkedés. Gondoltam, írok emailt Benkő tábornok-
nak, hogy mit javasol az egyetemistáknak, a fiataloknak az elkövetkező 
hónapokra, az egyetemi lapban biztosan szívesen olvasnák a hallgatók. 
Most jött ki a hír, hogy már négyen meghaltak Magyarországon,4 ez 
megint nagyon elkeserít. Holnaptól nem megyek sehova. 

Március 21. 11:33
A tavasz első napja, nagyon vártuk már, igaz, nem volt nagy tél, hó is 

alig esett, ám mégis csak március 21. a vízválasztó. 
Tegnap meghalt a negyedik áldozat, egy ötvenhárom éves férfi. Akkor 

most mi is van azzal a tétellel, ami a hatvanöt év felettiekről szól? Győrfi 
Pál5 mondja itt a háttérben, a Hír TV-ben, hogy maradjunk otthon, és 
lassanként rájövök, miért ez a porhintés. Rám még nem vonatkozik az in-
telem, akár mehetnék is, de a munkám hétfőtől home office. De mi van 
a pékekkel, a bolti eladókkal, az orvosokkal és mindenkivel, akiknek le-
hetetlen otthon dolgozni. Ők ott állnak helyt, ahol kell, és talán elvisel-
hetőbb a lelki teher, ha azt gondolják, hogy rájuk ez nem annyira veszé-
lyes, mert nem idősek. Csikós Magdi6 szakszerűen és fegyelmezetten 
mondja a híreket a tévében, mintha nem is a végidőket élnénk. Tudom, 

János Egyetem alkalmazottja.
3 Simon András: újságíró, jogász, 2013–2021 között az ATV műsorvezetője.
4 https://www.portfolio.hu/frisshirek (letöltés dátuma: 2020. 03. 20.).
5 Győrfi Pál: mentőtiszt, az Országos Mentőszolgálat szóvivője, egészségszakértő, kom-

munikációs szakember.
6 Csikós Magdolna: újságíró, a Hír TV műsorvezetője.
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ő is aggódik az édesanyjáért, aki Parádon igyekszik nem tudomást venni 
erről az őrületről. Múlt héten volt a nyolcvannegyedik születésnapja, fel 
is köszöntöttem telefonon. Olyan hihetetlen, hogy az egykori tanárom 
lányával egyszer csak összefújt a szél. 

Március 21. 14:29
Az M1-et nézem, híreket mondanak, elindult az 1357-es ado-

mányvonal, ezt jelentette be Soltész Miklós.7 Varga Mihály8 a 
bankkártyás fizetésre hívta fel a figyelmet, így nem kell fogdosnunk 
a bankjegyeket. Ha egyáltalán még merünk boltba menni. Az ed-
dig ötezer forintos PIN-kód nélküli limitet tizenötezerre javasolják, 
így nem kell hozzáérni a gombokhoz egy élelmiszervásárlás esetén. 
Most itt megszakítják az adást, mert jön a rendkívüli sajtótájékoztató.  
Müller Cecília9 országos tiszti főorvos azt mondja, tizennyolccal nőtt 
a vírustól megbetegedettek száma tegnap óta, így most százhárman küz-
denek az életükért. Azt is mondja, hogy egy légúton terjedő vírust nem 
lehet befolyásolni, ezért a szoros kontaktusokat kell kerülni. Megtudom, 
hogy a negyedik halott egy ötvenhárom éves férfi, akinek számos alap-
betegségére rakodott rá a vírus. Azt mondja, vizsgálják az összes gyanús 
esetet és a velük kontaktusban állókat. Az egész ország területén talál-
tak már fertőzötteket. Most megint jön a tiráda az idősekről, hogy ma-
radjanak otthon és figyeljék a híradásokat, foglalják el magukat, otthon 
is lehet tornászni, próbálják megtalálni az elfoglaltságokat, ne éljék meg 
negatívumként az otthonlétet. Már nincsenek jelen újságírók személye-
sen a tájékoztatón, az előre beküldött kérdéseikre válaszolnak. Balatonra 
utaznak a nyaralóikba az emberek, de azt mondja Müller Cecília, ne te-
gyék, mert ott ugyanolyan nagy a veszély, ha csoportosulnak. Újabb kér-
dés, hogy nagyobb veszélyben vannak-e az allergiások, ez most nagyon is 
aktuális, hiszen nyakunkon a tavasz. Igen, minden olyan állapot, amely 
gyengítheti az immunrendszert, az veszélyes. 

Egyre többen vonulnak önként karanténba. Meghaladta a tizenegyez-
ret a halottak száma a világon. Ehhez képest nem tűnik fontos kérdés-
nek például az apás szülés körüli polémia. Nekem viszont az jut eszem-
be, hogy annak a kismamának és annak a leendő apának, akiknek éppen 
most születik kisbabájuk, igenis ez az élet egyik legfontosabb kérdése. Az 
élet legnagyobb ajándékát kapják, és talán arra a néhány órára eltűnik a 

7 Soltész Miklós: országgyűlési képviselő, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi 
kapcsolatokért felelős államtitkára.

8 Varga Mihály: 2018-tól pénzügyminiszter és gazdaságért felelős miniszterelnök-he-
lyettes.

9 Müller Cecília: orvos, 2018-tól országos tisztifőorvos, a Nemzeti Népegészségügyi 
Központ vezetője, a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs 
tagja.
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rettegés. Hallgatom a tiszti főorvost, közben olvasom a híreket a képer-
nyő10 alján. Egyik kórházban van egy negyvenes éveiben járó beteg, te-
hát mégse csak az idősek betegednek meg. Ugyancsak itt olvasom azt is, 
hogy a koronavírus-járvány miatt a NASA ideiglenesen bezárta két űr-
hajófejlesztő és -összeszerelő üzemét, így késhet az amerikai űrhajósok 
visszatérése a Holdra négy év múlva.

Lakatos Tibor11 a környező országok adatairól számol be: Bosz-
nia-Hercegovinában ma meghalt az első koronavírusos beteg, Szerbi-
ában szigorítanak a kijárási tilalmon, Szlovákiában újabb negyvenegy 
embernél mutatták ki a Covid-19 betegség kórokozóját, így százhetveny-
nyolcra emelkedett a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma. Közben 
nőtt a meggyógyult betegek száma is, a kórházakban kezelt betegek kö-
zül már hetet gyógyultan engedtek haza. Szlovákiában szombat estig kö-
zel háromezer személyen végeztek el vírustesztet. Nálunk nem tudom.

Ma a legmagasabb hőmérséklet 8–20 fok között várható, és egy-
re többfelé lehet eső. Igaz a jóslat, mert míg délelőtt napfényes tavasz 
volt, délutánra már behoztam a kint száradó ruhákat, mert szemerkélt 
az eső, és nem volt elég a rövid ujjú póló, kardigánra is szükség volt. Jó 
hír viszont, hogy Kínában már három napja nincs újabb megbetegedés. 
Amúgy Észak-Macedónia hamarosan csatlakozhat a NATO-hoz.

Március 21. 20:50 
Ma este is tévéhíradót nézek, most Holló Márta12 igyekszik higgad-

tan, a legnagyobb szakszerűséggel elmondani a híreket. Arra gondolok, 
vajon mit csinálnak eközben a gyerekei, mennyire aggódik érte a család-
ja, és nekem önző módon az ugyancsak híradós lányom jut eszembe. Na-
gyon aggódom, de nem mondom ezt el neki. 

A százéves Bálint gazda13 is önkéntes karaténba vonult ma. Drága 
Bálint gazda, élj sokáig, hiszen puszta létezéseddel erőt adsz nekünk. 

Most mondják, hogy a Szegedi Tudományegyetem vezetője is elkapta 
a fertőzést. Síelt Ausztriában.

Balatonlellén egy család ugyancsak ausztriai síelésről hazajövet tesztel-
tette magát saját pénzen, közöttük is van pozitív eredményű. 

Aggódom a férjemért, helyt kell állnia, a rendelőt nem zárják be. Hét-
főre talán megérkeznek az FFP3-as maszkok Németországból. A váró-
ba csak egy beteget engednek be, de nincs használható védőfelszerelésük 
egyelőre. A hatvanöt év feletti orvosokat felmentették ugyan az egész-

10 MTVA, M1 csatorna.
11 Lakatos Tibor: r. dandártábornok, főosztályvezető, Operatív Törzs ügyeleti központ 

vezető.
12 Holló Márta: televíziós műsorvezető, ATV.
13 Bálint György (1919–2020) magyar kertész- és mezőgazdasági mérnök, író, szerkesztő, 

médiaszemélyiség, újságíró, politikus, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa.
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ségügyi intézményekben, de az alapellátás összeomlana, ha a háziorvo-
sok fele bezárkózna a lakásába. A hazai háziorvosok fele betöltötte a hat-
vanötöt.

Kilencszázhetvenhárom ember halt meg huszonnégy óra alatt Olasz-
országban, mondja Holló Márta, összeugrik a gyomrom. Attól végképp 
kétségbeesek, hogy a WHO legújabb közlése szerint a fiatalokra is ve-
szélyes a vírus.

Az Óbudai Szimfonikus Zenekar tagjai is otthon próbálnak ma már.

Március 22. 8:05
Nem hagy nyugodni a szegedi rektor ügye. Reggel, ébredés után azon-

nal utánaolvastam, a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika 
igazgatója operált az ausztriai síelést követően, ám egyszer csak eszébe 
jutott a teszt, és az pozitív lett. Valójában maszatolások vannak, nem tud-
tam kideríteni, mi az igazság, hogyan, honnan vezetett az út a szűrésig. 
Mindenesetre karanténba kell vonulnia egy csomó dolgozónak. Minde-
mellett aggódom amiatt is, mert a rektor a koronavírus-ügyi operatív bi-
zottság elnöke. Megvan-e már, hogy ki veszi át a feladatait az irányítás-
ban, és az is nyugtalanító, hogy kiesik az egészségügyből mindenki, aki 
kontaktusba került vele. Nem kis számú egészségügyi dolgozóról van 
szó, sok szakember kieshet a munkából. 

Imádkoztam Szegeden élő kilencvenhárom éves anyámért és az őt 
ápoló húgomért. A Szegedi Biológiai Kutatóintézetben is komoly intéz-
kedéseket vezettek be, így tudományos kutató testvérem otthonról dol-
gozhat a hét közepétől. 

Március 22. 17:43 
Virágot ültettem órákon keresztül délután, valamiféle „régivilág-nosz-

talgia” költözött a szívembe. Tudom, soha többé nem lesz semmi ugyan-
olyan, mint volt. Megváltozik a világ, megváltozunk mi is, talán job-
bak leszünk. Talán hallgatunk a jó szóra majd, ha környezetvédelemről 
papolnak nekünk. Olvastam valahol, hogy Kínában nagyságrendekkel 
csökkent a levegő szennyezettsége a vesztegzár idején. 

Sokáig gyönyörködtem a virágokban, le is fényképeztem a kész ládá-
kat, a fotókat elküldtem szeretteimnek és barátaimnak.

Érdekes a magyar nyelv, tulajdonképpen a barátaim is a szeretteim. A 
fotókról meg azt gondolom, amíg megnézik, örül a lelkük. Milyen nagy-
szerű a huszonegyedik századi technika, a telefonnal fotózom, aztán né-
hány másodperc, és már meg is oszthatom az élményt másokkal. Még-
sem ez, hanem a Covid-19 jut majd az emberek eszébe kétszáz év múlva, 
ha a huszonegyedik század elejéről beszélgetnek. 

Reggel a világvégét vizionáltam, miután elolvastam a neten a zágrá-
bi központú földrengést. Tegnap azt gondoltam, hogy már nincs lejjebb, 



260

Virágh Ildikó: Karanténnapló (részlet). Az első két hónap (2020. március–április)

nem történhet szörnyűbb velünk, de úgy fest, most visszasírjuk a föld-
rengésmentes, szimplán pandémiás állapotokat. 

A tévében a kormányt ekézik éppen. Nem akarom a politikát, nem 
akarom a marakodást, éppen kihalni készül az emberiség, és még most 
is elemésztenék egymást az emberek egy kanál vízben. Nagyanyámtól ta-
nultam ezt a szólást, örülök, hogy most eszembe jutott. Tűpontosan köz-
vetíti a mögötte rejlő gondolatot. 

Öt óra múlt, a hírek szerint újabb két áldozata van a vírus-
nak. Nagyon sajnálom őket, még akkor is, ha idősek voltak: egy hat-
vanöt és egy hetvenöt éves nő halt meg a járvány következtében. 
Csaknem négyezren vannak hatósági házi karanténban, heten vannak 
intenzív osztályon. Magas vérnyomás, cukorbetegség és időskor, ez így 
együtt maga az életveszély.

Mohácson egy zenész betegedett meg, a baj azonban ennél is nagyobb, 
mert két hete egy rendezvényen rengeteg emberrel találkozott. Így po-
tenciálisan mindenki veszélyeztetett lehet a környezetében.

A szegedi rektorról újabb hír, március 8-án tért haza Ausztriából, ak-
kor még a vészhelyzetnek nyoma sem volt. Az is elképzelhető, hogy nem 
a síelés idején, hanem később egy betegtől kapta meg a klinikán. Ő tü-
netmentes, családtagjai is, házi karanténban vannak otthon. 

Nem jelent kockázatot a kismamákra a vírus, ezt a hírt vártam napok 
óta. Jobbágyi Zsófia és Ambrus Ádám újságírók szkájpon mondják el, 
hogy önkéntes karantént vállaltak. A nagyobb gyárak leállították a ter-
melést (Opel, Suzuki, Audi), ezer fölött van már a munkanélküliek szá-
ma. Viszont túlterheltek a bolti eladók, pénztárosok, folyamatosan van 
felvétel, hirdetésekkel próbálják csábítani a jelentkezőket.

Az áruházak különböző óvintézkedéseket vezettek be, például plexiel-
választót szereltek a pénztárakhoz. Nem tudom, milyen hatékonysággal.

Nincsenek rendezvények, távoktatásban tanulnak az elemisták, közép-
iskolások, egyetemisták, lassanként mindenki belátja, otthon kell ma-
radni.

A Jobbik kijárási tilalmat szorgalmaz, szerintük sokkal szigorúbb in-
tézkedésekre van szükség. Jé, vannak még pártok? A DK nem fogja meg-
szavazni azt a törvényjavaslatot, amit a járványhelyzet miatt terveznek, 
az LMP szerint pedig törvényben kell rögzíteni a rendeleti kormányzás 
időtartamát. 

Olaszországban minden eddiginél többen, 793-an haltak meg tegnap, 
a kormány bezáratta a gyárakat, betiltják a piacokat, intézményeket, nem 
lehet sétálni az utcákon. 

Kuba, Kína és Oroszország orvosokat, orvosi eszközöket küld Olasz-
országba. Csak egyetlen kósza gondolat: hol van most az Unió?

Válságos állapotban vannak a földrengésben megsérült gyerekek Zág-
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rábban, és leomlott egy rengéstől megrongálódott katedrális. Mi jöhet 
még?

A halottak átlagéletkora hatvankilenc év, mondta Szlávik János14 in-
fektológus szakorvos a Heti Naplóban.

Ülök a gépnél, hiányoznak az enyéim. Aztán nézem a tévét, és hiá-
nyoznak az enyéim. Dunaújvárosban egy rendőrkapitány küzd az életéért 
a kórházban, sokan imádkozunk érte, hogy legyőzze az alattomos kórt. 
Imádkozunk érte és magunkért, mert félünk. 

Olvasom, hogy tovább terjed a járvány a világban, a koronavírus már 
több mint háromszázhétezer embert fertőzött meg, némi vigasz, hogy a 
gyógyultak száma meghaladta a kilencvenkétezret. A szörnyű kórságban 
tizenhárom ezren vettek búcsút az árnyékvilágtól. 

Ma száztizenketten haltak meg Franciaországban, az összes halálozás 
ezzel hatszázhetvennégyre nőtt, írja a Reuters.

Március 22. 20:50
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság négy héten belül döntést hoz a to-

kiói játékok sorsáról. 
Ma hosszasan beszéltem telefonon az idősebbik fiammal, mindketten 

zokogtunk. Ma délután futárral küldött egy óriás pizzát a kórház inten-
zív osztályán dolgozóknak. Nagyon büszke vagyok rá, annál is inkább, 
mert rokkantsági ellátásból él. Kérésére a kórházban senki nem tudhatta 
meg az elismerését, köszönetét ilyen módon kifejező nevét.

Több mint ötszáz tesztet végeztek a New York-Presbiterian kórház-
ban, és a betegek felénél kimutatták a vírust – írja a CNN. Az Egyesült 
Államokban ma átlépte a harmincezret a koronavírus-fertőzöttek szá-
ma, ezzel a csütörtöki 10 755-es esetszámhoz képest gyakorlatilag meg-
háromszorozódott a betegek száma.

A koronavírus kezdetben lassan terjedt Afrikában, mostanra a kon-
tinens ötvennégy államából negyvenkettőben bukkant fel ezeregyszáz 
megerősített esettel. 

Házi karanténba vonul Angela Merkel, mert koronavírus-fertőzést 
mutattak ki nála.

Március 23. hétfő
Hétfő, új hét, új remények, új lendület. Reggel tele tettvággyal kezd-

tem a home office munkámat. Vége a tavaszi szünetnek, bár a múlt hé-
ten is folyamatosan értékeltem írásban a kért hanganyagokat. De ez most 
más: elindult az új rendszer. Elküldtem a távoktatáshoz kapcsolódó in-
terjúkérdéseket két tanszékvezetőnek, hogy megjelentethessem az egye-
temi lapban. 

14 Szlávik János: a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa.
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A friss híreket megnézve visszazuhantam a semmibe. Közben elkez-
dett esni a hó is, ez végképp elvette a kedvemet. Annyira vártam már a 
jó időt, igaz, jól belegondolva, mire mennék vele. Nem merek kimozdul-
ni, félek. 

Aztán jött a rendkívüli tájékoztató. Orbán Viktor emlékeztetett, ti-
zenkét napja hirdették meg a rendkívüli jogrendet. Küzdenek világszer-
te, Németországban közel ötven ellenszer-kifejlesztési csoport dolgozik. 
Nálunk Jakab Ferenc professzor15 vezetésével dolgoznak, de nem sok 
esély van arra, hogy lesz vakcina az idén. „Életünk megváltoztatása most 
elkerülhetetlen” – mondta a miniszterelnök. Igaz.

Hallgatom a ránk váró borzalmakat, nem akarom elhinni, hogy mind-
ez velünk történik. Ez már a végjáték lehet, itt és most bevégeztetett a 
földi lét. Ennyi volt? De hát annyi dolgom lenne még. 

Hatósági, katonai, egészségügyi és gazdasági területen vannak nagy 
változások. A miniszterelnök felkérte a legjobb matematikusokat, viro-
lógusokat, hogy készítsenek számításokat a vírus terjedéséről, de ezek 
a számok még nem olyan biztonságúak, hogy nyilvánosan lehessen be-
szélni róluk, de elmondta, a százhatvanhét azonosítottnál biztosan töb-
ben vannak a fertőzöttek. Kilencen súlyos állapotban vannak. A hét ha-
lott közül ötnek több súlyos betegsége is volt.

Orvosi maszkból másfél millió, gumikesztyűből húszmillió van, he-
ti huszonötezer sebészi maszkot gyártanak, lélegeztetőgépből kétezeröt-
száz-hatvan áll rendelkezésre. 

A gazdaság is nagy bajban van és lesz, a jelek már mutatkoznak egy 
sor ágazatban, a turizmusban és a vendéglátásban többek között. Ezt én 
közvetlenül megtapasztalhatom, hiszen fiamék utazási irodája két hét 
alatt összeomlott. 

Közben Anna16 lányom elkezdte mondani a híreket, szakszerű, fe-
gyelmezett és szép. A headline-ban mondja, hogy tegnap óta harminchat 
új fertőzött van. Királykék ruhája van, ezek szerint valahonnan sikerült 
szerezni, mert már napok óta a sajátját veszi fel adásra. Ez csak azért ér-
dekes, mert a ragály előtt nem viselhette a stúdióban a sajátját, csak amit 
a stylist kiválasztott. 

Ember el nem hiszi, de több centis hó esett, olyan fehér minden, mint-
ha január vagy december lenne. A tévében Gyurcsány Ferenc17 beszél, 
majd Szabó Tímea18 és Jakab Péter,19 Tóth Bertalan.20 Azt mondják, 

15 Jakab Ferenc: virológus professzor, a Koronavírus-kutatási Akciócsoport vezetője a 
2020-as magyarországi Covid-19 járvány idején.

16 Nemes Anna: író, újságíró, műsorvezető ATV.
17 Gyurcsány Ferenc: a 2011-ben alakult Demokratikus Koalíció párt elnöke.
18 Szabó Tímea: országgyűlési képviselő, a Párbeszéd Magyarországért párt társelnöke.
19 Jakab Péter: országgyűlési képviselő, a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke.
20 Tóth Bertalan: jogász, az MSZP parlamenti frakcióvezetője, társelnöke.
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nem támogatják a felhatalmazási törvényt. Nem lett négyötödös többség, 
így március 26-án lejár a vészhelyzet. Miért lesz ettől nekik jobb, nem 
tudom. Amúgy több tíz ezer civil tiltakozik a felhatalmazási törvény el-
len online formában. Egy alkotmányjogász is aláírta a petíciót. A halál 
itt kopogtat az ajtón, és ellenkezünk, csak azért is megmondjuk, ahelyett 
hogy az ajtót támasztanánk be együttes erővel.

Négyezer-háromszáz új fertőzöttet regisztráltak Spanyolországban. 
Betiltották az országon belüli utazást Olaszországban. 

Nem bírom tovább nézni a híradót. Részleges kijárási tilalmat vezettek 
be Polgáron, Hajdú-Bihar megyében, mert indokolatlanul sokan voltak 
csoportosan közterületeken. Hetven év felettiekre, gyerekekre és közal-
kalmazottakra terjesztették ki. 

Tvrtko21 az Oroszlányi Tévében mond mesét, máshol ismert színé-
szek mondanak Grecsó Krisztián-verseket.22 Egy zuglói lakóparkban 
este nyolckor közösen énekelnek az ablakokból, erkélyekről, ezen újra 
elérzékenyültem. Istenem, mégiscsak jók vagyunk, szeretjük egymást, a 
kanál víz és az elemésztés ügye ad acta.

Március 23. 22:30
Az este a legrosszabb. Hiába támad mehetnékem, nem mehetek se-

hova. 

Március 24., kedd 
Egészségügyi szállítmány érkezett Kínából, a repülőtéren ott volt a 

miniszterelnök. Némiképp megnyugtatnak a látottak, de miért nincs 
maszk a sem kínaiakon, sem a mieinken? Elhatároztam, hogy nem né-
zem a híreket. Az egyetemi lapba23 megírtam az interjút, beszerkesz-
tettem, kiposztoltam a Facebookra. Egyeztettem ma az oktatási rektorhe-
lyettessel, hogy minden tanszékvezetővel készüljön interjú a távoktatás 
bevezetésének menetéről. Nálunk lassan egy évtizede használatos a táv-
oktatási módszer, valójában zökkenőmentesen megy minden.

Lányom mondja a fél kilences híreket, próbálok figyelni. Mára kilenc 
az áldozatok száma, most egy fiatalabb nő is meghalt. Megint csak kérde-
zem, nem csak az idősekre veszélyes a ragály? Lassanként rádöbbenünk, 
valamennyien veszélyben vagyunk.

A NOB bejelentette, hogy jövőre halasztják a nyári olimpiát. Rudolf 
Péter lett a Vígszínház új igazgatója, jelentette be Karácsony Gergely fő-
polgármester. Jó nagy cirkusz végére tett pontot ez a döntés. Eszenyi 

21 Vujity Tvrtko: születési nevén Balogh Szilárd, Pulitzer-emlékdíjas horvát származású 
magyar író, újságíró, televíziós riporter. 

22 Grecsó Krisztián: József Attila-díjas magyar költő, író.
23 Kodolányisok Világa: a Kodolányi János Egyetem online magazinja. 
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Enikő 2009-től volt igazgató a Vígben, az elmúlt tizenegy évben nem 
szólt senki a diktatórikus módszerei ellen, most valahogyan egykettő-
re felforrósodott körülötte a levegő, vissza is vonta végül az igazgatói pá-
lyázatát. 

Amúgy megállíthatatlanul terjed a koronavírus a világban, a fertőzöt-
tek száma meghaladta a négyszázezer főt ma este. Olaszországban sem 
javul a helyzet, két napig tartó csökkenés után ismét emelkedett a jár-
ványban elhunytak száma az elmúlt huszonnégy órában. Újabb 743 ha-
lottal 6820-ra emelkedett a betegség eddigi áldozatainak a száma – kö-
zölte kedd esti tájékoztatóján az olasz polgári védelmi hatóság. A világ 
országai sorra hozzák szigorú intézkedéseket a koronavírus megfékezésé-
re. A Föld lakosságának közel harmada karanténba kényszerült.24

A Hankook Tire is felfüggeszti a termelést rácalmási gyárában. Az áp-
rilis 7-ig tartó leállást az európai és magyarországi koronavírus-helyzet, 
valamint az európai autógyárak többségének bezárása indokolja. Kétszer 
is elmentem ma a gyár mellett autóval, olyan jó volt látni, hogy jön-
nek-mennek a gyárhoz vezető úton, olyan volt minden, mint régen. Meg-
nyugtatott az állandóság, most ennek is vége.

Egyre több cégnél vezetik be az otthonról dolgozást, divatosan home 
office-t, ám máris hallom innen-onnan, hogy az otthoni munkavégzés 
egy idő után az agyára megy az embernek. Bevallom, sokszor délig pizsa-
mában ülök a gépnél, pedig ez az első számú hiba. Úgy kell felkészülni 
a munkanapra, mintha a munkahelyünkre mennénk be. És akkor még 
nem is beszéltem a testmozgásról. Napok óta nem sétáltam, nem mozog-
tam, viszont ugyanannyit eszem, mint máskor. Valamennyien túlsúlyo-
sak leszünk a járvány végére. Már ha megérjük. Annyira félek, hogy egy-
szer csak nem leszek, mert nagyon szeretek lenni. 

Nehéz elképzelni, hogy majd egyszer nélkülem lesz a világ. A nap 
ugyanúgy felkel és lenyugszik, a madarak énekelnek, a boltok kinyitnak. 
Nélkülem. 

Március 25., szerda
Ma reggel néhány másodpercig azt hittem, egy rossz álomból ébred-

tem fel. Miután kinyitottam a szemem, nyújtóztam egyet, mint régen, 
és az első gondolatom az volt, hogy indulnom kell hamarosan dolgoz-
ni. Aztán arcul csapott a felismerés, hogy nem álom volt, a vírus nagyon 
is igazi, a tragédiák itt és most történnek velünk. Ma sem megyek seho-
va. Lassanként senki nem megy sehova, hiába szeretnék elutazni, hogy 
megússzam a járványt. Sehol a földkerekségen nincs olyan hely, ahol el-
bújhatnék, ahol meghúzhatnám magam a járvány végéig. 

24 https://www.portfolio.hu/frisshirek (letöltés dátuma: 2020. 03. 24.)

https://www.portfolio.hu/frisshirek
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Egy hazánkban szolgálatot teljesítő vezető brit diplomata halt meg ma, 
harminchét éves volt.25 Ezzel tízre emelkedett idehaza az áldozatok szá-
ma, és kettőszázhuszonhatan rettegnek fertőzöttként, hogy mi lesz ve-
lük. Deutsch Tamás26 a nem működő Európai Parlamentről beszél a té-
vében. Az olaszok meg voltak döbbenve, hogy semmiféle segítséget nem 
kaptak az Uniótól, az oroszok és a kínaiak küldtek orvosokat, egészség-
ügyi felszereléseket. Mindenki csak a saját országától, önkormányzatától, 
családtagjaitól, barátaitól várhatja a védelmet, a harcot határainkon belül 
vívjuk. Macron27 is azt mondta, háborút vív Franciaország.

Én magamat győzöm le naponta, valahányszor nekiindulnék, erőt ve-
szek magamon, és maradok a négy fal között. Igaz, alig látom értelmét.

Ma nyolcvannégy vállalathoz vonult ki a honvédség. Hajnal Miklós28 
azt mondja, bízni kell abban, hogy nem lesznek túlkapások. Barabás Ri-
chárd, a Párbeszéd szóvivője másként látja, csodálkozik azon, hogy nincs 
kijárási tilalom, noha más országokban legalább részlegesen bevezették. 
Mindenki osztja az észt, miközben meghalhatunk.

Újabb tizenötmilliárdot különített el a kormány a védőeszközök be-
szerzésére, ez jó. Ruszin Romulusz 29 az újdonság a hírek tengerében.

A MOL beszállt a fertőtlenítőszer-gyártásba. A következő három hét 
elegendő lesz arra, hogy hónapokig ellássák fertőtlenítővel a teljes orszá-
got.

A főváros egymilliárd forintot csoportosít át a védekezésre.
A cseh kormány havi százhetvenezer forintnak megfelelő alapjövedel-

met ad, az ellenzék nálunk is ilyet sürget. 
Halász Judit üzeni az embereknek, maradjanak otthon, tévézzenek és 

olvassanak. Megfontolom, mert szeretek olvasni. 
Tegyünk félre minden ellenséges érzést, mondja Molnár Piroska,30 

istenem, de a szívemből szól. A hetvenhat éves Koltai Róbert 31 is azt 
mondja, ne menjünk el hazulról. 

A brit trónörökös, Károly herceg tesztje pozitív lett. A szűkszavú köz-
lemény szerint a hetvenegy éves walesi hercegnek enyhe tünetei vannak. 
A herceg feleségét, Kamillát is tesztelték, de nála nem mutatták ki a fer-
tőzést.

25 Steven Dick: budapesti angol nagykövethelyettes, az egyik áldozata a koronavírus-jár-
ványnak Magyarországon.

26 Deutsch Tamás: 2009-től az Európai Parlament képviselője.
27 Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron: francia elnök.
28 Hajnal Miklós: a Momentum Mozgalom országos elnökségének tagja.
29 Ruszin-Szendi Romulusz magyar hivatásos katona, altábornagy, a hadtudományok 

doktora, 2021-től a Magyar Honvédség parancsnoka.
30 Molnár Piroska: a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas és Jászai Ma-

ri-díjas színésznő.
31 Koltai Róbert: Jászai Mari-díjas színművész, filmrendező, érdemes művész, a Halhatat-

lanok Társulatának örökös tagja.
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A walesi herceg március elején találkozott Albert monacói herceggel, 
akiről azóta megállapították, hogy megfertőzte a betegség. Lehetséges, 
hogy tőle kapta el a brit trónörökös a vírust.

A Johns Hopkins Egyetem32 kutatása szerint legkevesebb öt nap a 
lappangási idő, de van, akinél tizenegy nap után jelentkeznek az első tü-
netek. Emiatt indokoltnak tartják a kéthetes karantént. 

Március 26., csütörtök
Elromlott a több mint tízéves Compaq Mini netbookom, ez az egye-

temi munkaeszközöm. Kiszolgált becsülettel, ezen írtam meg két inter-
júkötetemet is. Ám erre nem tudják a rendszergazdák telepíteni a sky-
pe vállalati online verzióját, ami az online oktatáshoz kell. Roland33 
az egyetemi portára adta le az új gépet, amire minden szükséges alkal-
mazást rátelepített. Készséges, fiatal és okos rendszergazda, sokat segí-
tett nekem az utóbbi időben. Amikor újra elindítottam az egyetemi rá-
diót februárban, azonnal jó volt a hangosítás, minden zökkenőmentesen 
történt. Nem keresett kibúvókat, nem azt sorolta, hogy miért nem lehet 
megcsinálni, nem győztem csodálkozni, hogy első kérésre minden rend-
ben volt. Hazafelé az M6 autópályán vígan autózom, minden olyannak 
tűnik, mint néhány hete, amikor még rendesen dolgoztam. Szeretem 
ezeket az önfeledt pillanatokat, amikor azt hiszem, hogy minden rend-
ben van. Aztán Krónika a Kossuth Rádióban, és visszazökkenek a szürre-
álisnak tűnő valóságba.

Március 28., szombat
Kijárási korlátozás lép életbe ma éjfélkor, ami április 11-ég érvényes. 

Európában már több országban bevezették, Budapesten kiürültek az ut-
cák, csak a kutyasétáltatók vannak kint. A Szent István park teljesen nép-
telen. A városkép változott, a Szabadság híd fehér világosítást kapott, 
tisztelegve ezzel az egészségügyi dolgozóknak. Mától idehaza ingyen 
utazhatnak az egészségügyi dolgozók a tömegközlekedési eszközökön. 
Megdöbbenéssel hallom a hírekben, hogy két újbudai háziorvos is meg-
fertőződött. Ők vannak a frontvonalban, mondja Müller Cecília. Őrme-
zőn és Gazdagréten tehát kidőlt két orvos is. 

Magyarországon háromszáznegyvenhárom, az egész világot tekint-
ve hatszázhuszonkétezer koronavírus-fertőzött van a ma esti adatok sze-
rint. Idehaza tizenegyen haltak meg, a világon több mint huszonnyolc-
ezer az áldozatok száma. Őrült iramban száguld a vírus, romba döntve 

32 Johns Hopkins Egyetem: magánegyetem Baltimore-ban, az USA Maryland államá-
ban. Az egyetemnek kihelyezett oktatási központjai vannak Washingtonban, Olaszor-
szágban, Kínában és Szingapúrban.

33 Pintér Roland: oktatásinformatikus-rendszergazda, Kodolányi János Egyetem.
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mindent, ami az embernek fontos. Lassanként nem lesznek tervek, ál-
mok, helyükbe a rettegés lépett. Első gondolatunk, hogy éljük túl a sze-
retteinkkel együtt, és másodikként bátortalanul arra is gondolunk, hogy 
mi lesz utána. A gazdaságra is egyre nagyobb hatással van a veszélyhely-
zet, tömegesen az utcára kerülnek az emberek, hiszen leállt a termelés 
számos gyárban, üzemben. 

Európában és az Egyesült Államokban „ostromállapot” van a vírus 
terjedése miatt, miközben Vuhanban, Kínában kezdik feloldani a korlá-
tozásokat – írja az AFP.34 A francia hírügynökség kiemeli, hogy világ-
szerte már több mint huszonnyolcezer halálos áldozata van a járványnak, 
és ebből több mint húszezer ember Európában halt meg, 10 023 halottal 
Olaszország és 5690-nel Spanyolország a legsúlyosabban érintett. Gyó-
gymód, vakcina hiányában Földünk hárommilliárd lakója bezárkózik a 
kötelező vagy önkéntes korlátozások miatt.

Oroszországban is megugrott a fertőzöttek száma, a moszkvai kor-
mány bejelentette, hogy hétfőtől lezárják az ország határait. Ma az étter-
mek és az üzletek bezárását rendelték el. 

Arat a halál Olaszországban és Spanyolországban. Koporsóhegyek 
az amatőr felvételeken. Amerikában százezer fertőzött van, a legtöbben 
New Yorkban.

Ausztria ingyenes szállással segíti a burgenlandi ingázókat.
Örömmel hallgatom, hogy huszonhét tonnányi védőfelszerelés érke-

zett ma hazánkba.
További jó hír, hogy napi huszonötezer maszkot gyárt a pécsi Rovitex 

az egyetemmel karöltve. Legalább maszkunk lesz. 
Népszerű előadóművészeink közös dallal mondanak köszönetet azok-

nak, akik a koronavírus ellen küzdenek. Zorán, Karácsony János, Tóth 
Gabi és Tóth Vera, Charlie és még annyian mások is részt vesznek ebben. 

Kezdődik a nyári időszámítás, ez az utolsó, mert az uniós állásfogla-
lás szerint nem kell többé állítgatni. Na, végre, annyira utáltam a beve-
zetés óta. Igaz, az uniós tagállamok maguk dönthetik el, melyik időt vá-
lasztják.

Március 29., vasárnap
Az ébredés kiábrándító, iszonyatos erővel tör rám a felismerés, nem 

nagyon akaródzik visszatérni a valóságos világba. Nyolc óra lesz mind-
járt, de közben a tévéből kiderül, hogy kilenc van már, mert amíg alud-
tam, fordult egy órát az időt megváltoztató gépezet kereke. Már azt sem 
tudom, ez-e a normális idő, amit aztán valahány éve átírtunk, mert min-
denhatónak éreztük magunkat. Az ember arra is képes, hogy tetszés sze-

34 AFP: Agence France-Presse, francia nemzeti hírügynökség. Ezen a néven 1944 óta 
működik, jogelődje, az 1835-ben alapított Agence Havas.
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rint állapítsa meg magának az időt, arra is képesek vagyunk, hogy meg-
hódítsuk a Holdat, hogy felfedezzük a Marsot, és mire megyünk vele. 
Nem tudjuk meggyógyítani a rákot, nem tudjuk legyőzni a koronavírust, 
és mióta világ a világ, nincs bennünk kellő irgalom és szeretet. Ha len-
ne, nem lennének háborúk, nem lennének értelmetlen gyilkosságok na-
ponta, nem lennének az örökös viszálykodások. Úgy futunk az élet ver-
senypályáján, hogy sorra elgáncsoljuk a mellettünk futókat. Eszünkbe 
sem jut, hogy nem vihetünk magunkkal semmit a földi javakból, ha el-
jön a végóránk. 

Igaz is, a gólyák és a fecskék érkezése a kertek alatt. Várom őket, jöjje-
nek, hozzanak színt és örömöt. Karanténból karaténba.

Eddig félmillió megbetegedést regisztráltak a világban, huszonkét-
ezer a halottak száma.

Aki időt nyer, életet nyer, de minden hiába, mert a lakosok hatvan-het-
ven százaléka így is, úgy is megkapja. A szakemberek számításai szerint 
nálunk előbb-utóbb ötmillióan megfertőződnek, és egymillió beteg lesz 
ebből. Kétszázötvenen nagyon betegek lesznek, meghalhatnak. Ez az 
előrejelzés. Ma két újabb halálos áldozata van a kórságnak, így már ti-
zenhárman estek el a küzdelemben. Négyszáznyolc a fertőzöttek száma. 

Azt is mondják, a Covid-19 okosabb, mint a SARS, ott tíz százalék 
volt a halálozás aránya. Biztosra veszem, hogy a SARS nem került el 
2003-ban engem sem, csak akkor influenzaszövődménynek hívták. Egy 
hétig nem ment harminckilenc alá a lázam, az antibiotikumok hatásta-
lanok voltak, a tüdőgyulladásom elhatalmasodott. Ági barátnőm vala-
milyen tüdőasztmásoknál alkalmazott gyógyszerrel próbálta csillapítani 
a szűnni nem akaró köhögésemet. Zokogva ordítottam, jogom van nem 
lázasnak lenni, de nem mozdult lefele a lázmérő higanyszála. 

Négyszáznyolc a fertőzöttek a száma, tizenháromra nőtt a halottak 
száma.

Kijárási korlátozás van tegnaptól, munkába és vásárolni lehet csak 
menni, de továbbra is kérik, hogy lehetőleg mindenki maradjon otthon. 
Reggel kilenctől délig kizárólag a hatvanöt év felettiek vásárolhatnak a 
boltokban.

Március 30., hétfő
Hétkor ébredtem, ami azt jelenti, hogy már nyolc óra van. A nyári idő-

számítást 1980. április 6-án zúdították a nyakunkba, utáltam elejétől fog-
va. Az volt a mondás, hogy villamosenergia-hegyeket takarítanak meg ez-
zel, merthogy nyáron sokkal tovább van világos, és így egy órával később 
kapcsolunk villanyt. A nyári időszámítást amúgy Benjamin Franklin35 

35 Benjamin Franklin (1706–1790) az Egyesült Államok alapító atyja, diplomata, feltalá-
ló, író, polgári demokrata politikus, természettudós, filozófus.
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találta ki Amerikában 1784-ben, de csak 1916-ban állították először a 
helyi időt egy órával előre az időzónájukhoz képest. Minálunk is műkö-
dött már korábban is ez az őrület 1916–1957 között némi kihagyásokkal.

Egyedül vagyok, el-elszorul a torkom, de aztán belevetem magam a 
munkába. Jó néhány hanganyag van, amelyeknek az értékelését még ma 
délelőtt el kell küldenem az első és másodéveseknek, aztán újabb felada-
tokat is küldök. A távoktatás, a home office nekem kétszer annyi időmet 
veszi el, de legalább hasznosan telik a karantén. 

Úgy fest, a fejlett világot szemelte ki magának a koronavírus. Az Egye-
sült Államokban regisztrálták eddig a legtöbb megbetegedést, Kínát már 
megelőzte Olaszország és Spanyolország is. Szigorításokat és gazdaság-
védelmi csomagokat jelentenek be sorra világszerte. Idehaza ma elfogad-
ták a rendeleti kormányzást. Jó jelek is vannak azért: Nyugat-Európában 
mintha csökkenne a napi esetszám.

Halottam, hogy a malária elleni gyógyszer talán hatásos a ragályra. 
Mások is hallhatták a híresztelést, ami mára hírré vált, nem lehet kapni 
ezt a gyógyszert. A patikákban se gumikesztyű, se szájmaszk nincs. Most 
olvasom a neten, hogy a BCG-oltás is szóba jöhet a vírus ellen. A tuber-
kulózis elleni védőoltás nálunk 1954 óta kötelező. Most több országban 
is, ahol az oltás nem kötelező, sebtiben beoltják az egészségügyi dolgo-
zókat, remélve, hogy részleges védelmet biztosítanak számukra a vírus-
sal szemben.

Az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti hatóság engedélyez-
te ma a malária ellen is alkalmazott hidroxiklorokin-szulfát és a kloro-
kin-foszfát nevű szerek alkalmazását a Covid-19 ellen. Felszabadították 
az országos stratégiai készletet is.

Meghaladta a 664 ezret az új koronavírussal fertőzöttek száma a vi-
lágon, közel negyvenezer halálos áldozatot szedett a Covid-19. Ideha-
za négyszáznegyvenhétre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, és el-
hunyt újabb két kilencven év feletti beteg. A halottak száma ezzel tizenöt 
főre nőtt.

Elfogadta az országgyűlés a veszélyhelyzet meghosszabbítását. Tíz-
millió maszk érkezik, és még sok minden más, ez jó. A miniszterelnök 
bejelenti, Magyarország történetének legnagyobb gazdaságélénkítő ak-
cióterve jön a jövő héten.

Március 31., kedd
Ma szakdolgozati konzultációt tartok szkájpon. Délután négy órában 

egyeztem meg G.Z.-vel, nagyon érdekes a témája, az Y és Z generáció 
médiafogyasztási szokásaihoz kötődik. 
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A világon 786 ezer fölé emelkedett ma reggelre a koronavírussal fertő-
zöttek száma, 37 820-ra nőtt a halálesetek száma, 166 ezren gyógyultak 
meg a betegségből a Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ameriká-
ban gyors ütemben terjed a fertőzés, itt több mint 164 ezer megbetege-
dést tartanak számon. Eddig több mint egymillió amerikain végeztek ví-
rustesztet, naponta több mint százezer embert tesztelnek. 

A spanyoloknál már negyedik napja több mint nyolcszázan halnak 
meg naponta. A halálos áldozatok nyolcvanöt százaléka hetven év felet-
ti, hatvan százalékuk pedig nyolcvan év feletti. A fertőzések napi növeke-
dése 9200 felett van, eddig több mint kilencvennégyezer embernél azo-
nosították a vírus jelenlétét.

Lengyelországban már sétálni is csak egyedül lehet. A ma éjfélkor ha-
tályba lépő, legalább két hétig érvényes szabályok szerint a tizenhárom 
éven aluli gyerekekkel sétáló szülők kivételével a családtagokat is kétmé-
teres távolságtartásra kötelezik az utcán. A tizennyolc éven aluliak szülői 
kíséret nélkül egyáltalán nem mehetnek ki a közterületekre. 

Oroszországban hét évig terjedő szabadságvesztéssel és kétmillió ru-
beles (több mint nyolcmillió forintos) bírsággal büntethetők azok, akik a 
karantén megsértésével több ember halálát okozzák.

Idehaza 492-re emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma, és meg-
halt egy több krónikus betegséggel küzdő ötvenkilenc éves beteg. A ha-
lottak száma ezzel tizenhat főre nőtt. Emellett harmincnégyről har-
minchétre főre emelkedett a gyógyultak száma is.

Megfertőződött Kapás Boglárka világbajnok úszónk. Az olimpiai 
bronzérmes lány a Facebook-oldalán jelentette be ma: „Jelenleg két hétig 
karanténban vagyok itthon, nem hagyhatom el a lakást. Egyelőre jól ér-
zem magam, semmilyen tünetet nem érzek.” A huszonhat éves versenyző 
felhívta a figyelmet a védekezés és az otthon maradás fontosságára. Estig 
kilenc személy esetében mutattak pozitív eredményt az elvégzett tesztek, 
közölte a Magyar Úszó Szövetség azok után, hogy a nap folyamán Kapás 
Boglárka és Kozma Dominik36 is bejelentette: megfertőződött.

Új mélypontot ütött ma a forint. Az előző történelmi mélypontot két 
hete, március 16-án ütötte meg, akkor egy euróért 360,13 forintot kel-
lett adni. Ma 360,55 forinton forgott az euró délután fél három körül. 

Április 1., szerda
Nem nő ugrásszerűen a fertőzöttek száma idehaza, és ez biztató. Az 

elmúlt huszonnégy órában négyen haltak meg, mindegyikük szív-ér 
rendszeri betegségben is szenvedett. Az eddigi húsz halott átlagéletko-
ra hetvenhárom év. 

36 Kozma Dominik: világ- és Európa-bajnoki bronzérmes magyar úszó. Édesapja Kozma 
István, egykori válogatott labdarúgó.
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Müller Cecília azt mondja, ez nem jelenti azt, hogy fiatalokat, gyere-
keket nem betegít meg a vírus. Azt is mondja, a vírussal megfertőzöttek 
nyolcvan százaléka nem vagy legfeljebb enyhe tüneteket észlel magán, és 
nem megy orvoshoz. Lehet, hogy már túlestem rajta, de jó is lenne.

Az ötszázhuszonöt fertőzött közül a legtöbb Budapesten van: ket-
tőszázharminckettő. Pest megyében kilencvennyolc, Győr-Moson-Sop-
ronban huszonhat, Szabolcs-Szatmár-Beregben huszonöt diagnosztizált 
beteg van.

Koronavírusos a győri polgármester is, nincsenek tünetei, de a tesztje 
pozitív. Otthonról dolgozik.

A legkevesebb fertőzött Heves és Békés megyében van, hárman-hár-
man kapták el a betegséget. Fejérben tizenhárom van, vajon hol lehetnek. 
Jobb is, hogy nem tudom. 

A Hír TV-ben a honvédelmi miniszter37 arról beszél, nyolcvannégy 
vállalatnál segíti a honvédelmi irányító törzs a vezetést. Katonák ellenőr-
zik a korlátozó intézkedések betartását, a kórházakban kórházparancs-
nokok segítik az egészségügyi készlet védelmét és a kórház működését. 
2005-ben ismertem meg a tábornokot, amikor Székesfehérvárra került a 
Szárazföldi Parancsnokságra, 2007-től már az Összhaderőnemi Parancs-
nokság parancsnokhelyettese, majd parancsnoka lett. Benkő Tibor több-
ször is vendégeskedett a Vörösmarty Rádióban38 annak idején. Kíváncsi 
volt a stúdiókra, amelyek nemcsak a műsorszolgáltatás helyszínei voltak, 
hanem a médiaszakosok gyakorlóterepe is. Érdekelte a média, értékelte 
a munkánkat, szívesen találkozott a főiskolásokkal. Sokszor hallottam 
tőle, hogy a honvédség számára fontos a nyilvánosság. Így született meg 
a gondolat, hogy a missziót teljesítő katonákkal készítsek interjúkat. A 
tábornoknak köszönhetem, hogy napvilágot láthatott a Kardokkal ékesí-
tett39 című interjúkötetem. Különleges munka volt.

Április 2., csütörtök
Ma muszáj volt megszegnem a karantént, el kellett intéznem a banki 

törlesztésem folytathatóságát. Önmagában már az is eléggé bizarr, hogy 
a hitelemet nem kell törlesztenem a járvány végéig, csak ha ezt külön ké-
rem. A bank előtt az utcán álltunk sort, egyenként engedte be a várako-
zókat az arcmaszkot viselő alkalmazott. A sorban állókon is arcmaszk, 
gumikesztyű. Úgy fest, használ a sok papolás a tévében, rádióban, ne-

37 Benkő Tibor: magyar vezérezredes, 2010. június 6-ától 2018. május 16-áig a Honvéd 
Vezérkar főnöke, 2018-tól honvédelmi miniszter.

38 Vörösmarty Rádió: múltja egészen az 1956-os forradalmig nyúlik vissza, Székesfehér-
váron és környékén fogható a 99.2 MHz-es sávban, 1994–2012 között a Kodolányi 
János Egyetem fenntartásában működött.

39 Virágh Ildikó (2015): Kardokkal ékesített. Zrínyi Kiadó. A kötetben magyar katonák 
személyes történeteit olvashatjuk az afganisztáni küldetésről.
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ten. Fegyelmezettebbek, türelmesebbek, kedvesebbek, udvariasabbak 
lettünk. Kár, hogy ehhez a vírus kellett.

Sorállás közben az jutott eszembe, hogy a „maradjuk otthon” mondást 
betartva ideig-óráig megússzuk a fertőzést, de hát meddig lehet ezt ki-
tolni. Előbb vagy utóbb megbetegszünk valamennyien, aztán aki erős, az 
túléli, a gyengébbek elesnek a harcmezőn. 

Az Operatív Törzs40 ma is megtartotta szokásos online sajtótájékoz-
tatóját, Müller Cecília országos tiszti főorvos és Lakatos Tibor ezredes 
összefoglalta a legfontosabbakat. Ötszáznyolcvanöt tesztelt fertőzött van 
már, a halottak száma huszonegyre nőtt. 

Amerikában eddig 43 139 fertőzöttet azonosítottak, közülük 914-en 
vesztették életüket. Brooklynban már annyian haltak meg a koronaví-
rus-járvány miatt, hogy halottasházként működő hűtőkamionokat is el-
helyeztek a városban. Orosz segítség érkezett New Yorkba, maszkokat, 
kesztyűket, lélegeztetőgépeket küldött Putyin. 

Franciaországban egy nap alatt 471-gyel 4503-ra emelkedett a korona-
vírus-fertőzés kórházban meghalt áldozatainak száma. 

Olaszországban az elmúlt huszonnégy órában 760 beteg halt meg a 
járvány következtében, a halottak száma elérte a 13 915-öt. 

A Fülöp-szigetek elnöke41 agyonlövéssel fenyegette meg a koronaví-
rus-járvány miatti korlátozások megszegőit szerda éjjeli tévébeszédében. 
„Az a parancsom a rendőrségnek és a katonaságnak, hogy ha valaki bajt 
kever, és életveszélyes, akkor lőjék le” – mondta.

Éjfél van, most olvasom a neten, hogy ezentúl a hatósági karanténra 
vonatkozó adatokat is közlik a koronavirus.gov.hu honlapon. Jelenleg 10 
668-an vannak hatósági házi karanténban. A mi utcánkban is láttam egy 
kapun piros cédulát. Kórházba csak a súlyos betegek kerülnek.

Április 3., péntek
Szomorú vagyok, mert tegnap elkerülte a figyelmemet egy felhívás. 

2005-ben ezen a napon 21 óra 37 perckor halt meg János Pál,42 és Sta-
nisław Dziwisz,43 az egykori pápai titkár közös imádságra hívta az em-
bereket ebben az időpontban.

40 Operatív Törzs: a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzset 
Magyarország Kormánya 2020. január 31-én alakította meg, kormányhatározattal, fő 
feladata a 2019 decemberében kitört Covid-19-pandémia magyarországi kezelése és 
külföldi terjedésének elemzése, értékelése.

41 Rodrigo Duterte: filippínó jogász és politikus, a Fülöp-szigetek 16. elnöke, 2016 óta. 
42 Szent II. János Pál pápa (Karol Wojtyła): a katolikus egyház feje 1978-tól haláláig, 

2005. április 2-ig.
43 Stanisław Dziwisz: Szent II. János Pál személyi titkára, csaknem 40 éven át volt a pápa 

legközvetlenebb munkatársa.

https://www.origo.hu/itthon/20200402-operativ-torzs-tajekoztato-1.html
https://www.origo.hu/itthon/20200402-operativ-torzs-tajekoztato-1.html
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Tizenöt évvel ezelőtt Vatikánban és szerte a világon emberek milliói 
virrasztottak. Az emberek vigaszt kerestek Istenben. Képesek vagyunk-e 
közösen keresni most is a reményt?

Bizonytalan vagyok, mert a halál torkában a kvótaper a legfontosabb 
európai hír. Érdekel most egyáltalán valakit a kvóta? Szerintem egyál-
talán nem fontos, hogyan dönt rólunk az Európai Parlament. Halljátok 
magatokat, politikusok? Vajon a túlvilágon is van politika? 

Olvasom a neten, hogy egymillió fölé emelkedett a világon a korona-
vírussal fertőzöttek száma a hivatalos adatok szerint, több mint negy-
venhétezren haltak meg, százkilencvennégyezer fölött a gyógyultak 
száma. Magyarországon ötszáznyolcvanötre nőtt a nyilvántartott fertő-
zöttek száma, negyvenketten gyógyultak meg eddig, az elmúlt huszon-
négy órában egy újabb haláleset történt, ezzel huszonegyre nőtt a koro-
navírus magyarországi áldozatainak száma. Adatok, számok, tiltások és 
előrejelzések. Elég.

A mexikói sörgyártó, a Grupo Modelo bejelentette, hogy ideiglene-
sen leállítják a Corona és más sörmárkák előállítását. A mexikói kor-
mányzat ezen a héten egészségügyi vészhelyzetet hirdetett, és elrendelte 
a nem alapvető fontosságú tevékenységek felfüggesztését, miután a ko-
ronavírus-fertőzések száma az országban átlépte az ezret. A tegnapi ada-
tok szerint Mexikóban ezerötszáztízre nőtt a fertőzöttek száma, és a jár-
ványban ötven ember vesztette életét.

Április 4., szombat
A mostani fiataloknak már semmit nem mond: „április négyről szól-

jon az ének, felszabadulva zengje a nép, érctorkok harsogva zúgják a szél-
nek felszabadítónk hősi nevét.” Gyermekként nem tudtuk a háttereket, a 
jó ritmusú mozgalmi dalt minden iskolai ünnepségen teli torokból zeng-
tük. A hatvanas–hetvenes években boldog kisdobosként, úttörőként az 
általános iskolások mozgalmi életet éltek, az alsósok kisdobosok, a fel-
ső tagozatosok úttörők voltak. Egy osztálynyi gyerek elnevezése raj volt, 
rajmegbízott vezetésével. A rajban két őrs, általában a fiúké az egyik, a 
lányoké a másik, az őrsvezetők voltak a főnökök. De volt nótafa, móka-
mester, isten tudja, még milyen rang. Hetente egyszer őrsgyűlést tartot-
tunk, célokat tűztünk ki, vasat és papírt gyűjtöttünk, számháborúztunk. 
Ha nagyon őszinte akarok lenni, gyerekként élveztük az úttörősdit, és 
sajnálom, hogy azóta nem találtunk ki helyette semmit az Y és Z gene-
rációnak. 

A járvány március 4-én érte el Magyarországot, mára az igazolt fer-
tőzöttek száma hatszázhetvennyolcra emelkedett, harmincketten meg-
haltak. Az ország minden településén lehet már koronavírus-fertőzött.

A világon már több mint 1,1 millió fertőzött van, és meghaladta a hat-
vanezret a halálos áldozatok száma.

https://dex.hu/x.php?id=akta_cover&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fbelfold%2F2020%2F03%2F17%2Fmagyarorszag_koronavirus_jarvany_covid-19_magyar_adatok_esetszam_fertozottek_halottak_gyogyultak_karantenban%2F
https://dex.hu/x.php?id=akta_cover&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fbelfold%2F2020%2F03%2F17%2Fmagyarorszag_koronavirus_jarvany_covid-19_magyar_adatok_esetszam_fertozottek_halottak_gyogyultak_karantenban%2F
https://dex.hu/x.php?id=akta_cover&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fbelfold%2F2020%2F03%2F17%2Fmagyarorszag_koronavirus_jarvany_covid-19_magyar_adatok_esetszam_fertozottek_halottak_gyogyultak_karantenban%2F
https://dex.hu/x.php?id=akta_cover&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fbelfold%2F2020%2F04%2F02%2Foperativ_torzs_muller_cecilia_tajekoztato_csutortok_osszefoglalo%2F
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Egy nap alatt több mint hétszázzal emelkedett Nagy-Britanniában a 
halálos áldozatok száma. Ausztriában 11 781-re emelkedett az észlelt fer-
tőzöttek száma, a szövődményekbe 186-an haltak bele. 

Fél hat van, nézem a híradót, minden a koronáról szól. Müller Cecília 
azt mondja, jó, hogy nem robbanásszerűen emelkedik a fertőzöttek szá-
ma. Ezernyolcszáznegyvenkilenc figyelmeztetés volt a kijárási korlátozás 
megszegése miatt, mondja Lakatos Tibor.

Az egészségügyben dolgozók húsz százalékos béremelést és egyszeri 
félmillió forintos juttatást kapnak. Ez jó.

Április 5., vasárnap
Virágvasárnap van, és nem megyek templomba. A templomok is be-

zártak.
Elkezdődött a Bayer Show a Hír TV-ben, már Zsolt is otthonról készí-

ti a műsort. Kicsit szürreális, ahogyan ül az asztal tetején. Az van, hogy 
egy nagy monitort tettek a műsorbeli íróasztala tetejére, amin keresztül 
bejelentkezik, és így az a látszat, mintha ott ücsörögne az asztalon. 

Hétfőtől díjmentes lesz a közterületi parkolás Magyarországon, így ta-
lán kevesebben utaznak tömegközlekedéssel.

Harmincezerre nőtt a munkanélküliek száma, s ez még csak a kezdet.
Ötszázhuszonötre csökkent a halottak száma ma Olaszországban. Vi-

rágvasárnap üres székesegyházban miséztek.
A belga járványügyi bizottság szerint a koronavírus-járvány lassan el-

éri a csúcspontját az országban. A halálesetek száma eddig 1447 az or-
szágban, a hétvégén százhatvannégy ember halt meg a járvány okozta 
betegségben, az azonosított fertőzöttek száma lassan eléri a húszezret. 

Hollandiában a hétvégén százötvenhatan haltak meg, így a járvány-
hoz kapcsolódó halálesetek száma 1766. A fertőzöttek száma ott is meg-
közelíti a húszezret. 

Luxemburgban a fertőzöttek aránya még mindig magas az ország la-
kosságának számához képest: 2729 fertőzöttet regisztráltak eddig a fél-
milliós országban. 

II. Erzsébet királynő beszédet tartott ma este, mintegy huszonnégy 
millióan nézték. A királynő hatvannyolc éve ül az Egyesült Királyság 
trónján, de mindössze ötödször szólt nemzeteihez soron kívüli televízi-
ós üzenetben. Most köszönetet mondott az állami egészségügyi szolgálat 
tagjainak és mindazoknak, akik mások gondját viselik. Köszönetet mon-
dott azoknak is, akik a kormány utasításának megfelelően otthonukban 
maradnak, lassítva ezzel a ragály terjedését. A köszönet, remény és biza-
kodás volt mondanivalója lényege. 
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Boris Johnson44 köhögéssel és lázzal kórházba került. Várandós felesé-
ge is megfertőződött. Mindkettejük tesztje pozitív. Az Egyesült Király-
ságban közel ötezer áldozata van a járványnak. Újabb hatszázhuszonegy 
áldozatról számolt be vasárnap a brit egészségügyi minisztérium, szom-
baton hétszáznyolcan haltak meg. Izraelben ötvenen haltak meg eddig. 

Pozitív a kardiológiai intézet főigazgatójának a tesztje. 
Elmaradhat a balatoni szezon. Harkány olyan, mint egy szellemváros, 

bezárt a fürdő, a szállodák, az üzletek. Féltik a munkájukat a kamion-
sofőrök, nincs mit szállítani, leálltak a termeléssel a gyárak. 

Sokan nem veszik komolyan a kijárási korlátozásokat, a hétvégi jó idő 
a szabadba csábította az embereket, kerékpároztak, futottak, zsúfolásig 
megteltek a kertészetek, bevásárlóközpontok. Ahogyan a riportokból ki-
derül, sokan nem viselnek arcmaszkot, sokan nem vesznek tudomást a 
járványról. 

Április 6., hétfő
Reggeltől izgultam, hogy a skype for business használatával rendben 

legyen minden. Roland nemcsak rátelepített minden szükséges progra-
mot a laptopomra, hanem még ma délelőtt is elmagyarázott egy csomó 
dolgot. A délutáni óra jól sikerült, élveztem. 

Ma délelőttig összesen hétszáznegyvennégy fertőzöttet azonosítottak 
Magyarországon, a betegség pedig harmincnyolc ember életét követelte. 
Ennél azonban jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, itthon 
is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. Már azt hittem nem tud-
nak olyat mondani, ami meglepne. Hát nem így van. Olvasom a neten, 
hogy többféle koronavírust is izoláltak Magyarországon, ami azt mutatja, 
hogy a betegséget több helyről hurcolták be. Arról is írnak, hogy egyet-
len szervezetben is jelen lehet többféle vírus, és hogy nincs ellenszer, és 
hogy nem is lesz egyelőre. 

Dénes Tamás45 hívott fel a nap folyamán, ez nagyon jólesett. Mond-
tam Tominak, hogy remek ötlet volt a Retro Rádió péntek esti együtt 
éneklés-tapsolás akciója. Mifelénk nagy sikere volt, örültem, hogy ép-
pen ő vezette a műsort. Nagyon hiányzik az életemből a rádiózás. Tizen-
hét évig a Vörösmarty Rádió töltötte ki az életem felét, ezután a Kossuth  
Rádiós bedolgozás is nagy élmény volt. Ebben leginkább azt szerettem, 
hogy Anna lányommal és egy régi tanítványommal, Armanddal46 dol-
gozhattam együtt. 

44 Boris Johnson brit politikus, az Egyesült Királyság miniszterelnöke. A Konzervatív 
Párt vezetője 2019. július 23-tól, a Brexit elkötelezett támogatója, korábban külügymi-
niszter, illetve London polgármestere volt.

45 Dénes Tamás: sportújságíró, futballtörténész, műsorvezető.
46 Mágó Armand: sajtóreferens, Kaposvári Önkormányzat.

https://index.hu/belfold/2020/04/05/koronavirus_fertozes_jarvany_covid19/mar_kozel_5000_aldozata_van_a_jarvanynak_az_egyesult_kiralysagban/
https://index.hu/kulfold/2020/04/05/mar_kozel_5000_aldozata_van_a_jarvanynak_az_egyesult_kiralysagban/
https://index.hu/kulfold/2020/04/05/mar_kozel_5000_aldozata_van_a_jarvanynak_az_egyesult_kiralysagban/
https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/fertozo_betegsegek/cikkek/koronavirus_mar_38_aldozat_magyarorszagon/20200406071839
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Elindult egy zöldség-gyümölcs házhozszállítás a városban. Friss, ro-
pogós gyümölcsök, zöldségek, én is rendelek a héten.

Úgy fest, hogy a BCG-oltottak körében lassabb a Covid-19 járvány 
terjedése és enyhébb a lefolyása. Nálunk 1954 óta minden újszülött meg-
kapja a tbc elleni védőoltást, de például Olaszországban soha nem volt 
kötelező ez a vakcina, Spanyolországban és Franciaországban pedig ko-
rábban felfüggesztették a programot. Boris Johnson ma intenzív osztály-
ra került.

Április 7., kedd
Húsvét hetében vagyunk, az emberiség keresztje nem könnyű.
Baján lezártak egy többemeletes társasházat, mert egy lakó tesztje po-

zitív lett.
Negyvenhét embert ölt meg eddig idehaza a vírus. Nyolcszáztizenhét 

regisztrált fertőzött van. A legtöbb új beteg (huszonnyolc) Budapesten 
került elő, meglepetés azonban, hogy Fejér megyében tizenöt új megerő-
sített fertőzést jelentettek. Korábban egyetlen megyében sem volt ekkora 
ugrás az esetszámokban. Mi lesz velünk? Fejérben jó élni, és én még so-
káig szeretnék itt lenni.

Olaszországban 17 127 ember halt meg eddig, Franciaországban is tíz-
ezer fölé emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma. 
Tudom, ezekhez képest kevés a negyvenhét, de az áldozatok családjának 
ez elviselhetetlenül magas szám.

Olaszország északi részén nagyot esett a közlekedésből és az ipari te-
vékenységből származó nitrogén-dioxid-kibocsátás. Kitisztult a levegő a 
Spanyolországban is. Budapesten egy hét alatt harmadára csökkent a lég-
szennyezettség.

Eszembe jut Ürge Vorsatz Diána47 klímakutató, aki azt mondta: 
„Amikor egy tornádó söpör végig, az mindig egy lehetőség arra, hogy a 
pusztítás után valami újat, jobbat teremtsünk, és ne az eddig becsonto-
sodott szokások és gazdasági érdekek mentén építsük vissza a régi prob-
lémákat. A 19–20. századi gazdasági modellek folytatása és a hagyo-
mányos, rég megerősödött érdekcsoportok kiszolgálása helyett lehetőség 
lesz arra, hogy a széles közösség érdekeit szem előtt tartva építsünk va-
lami újat. Talán lesz hozzá elég erőnk és bátorságunk, hogy megtegyük.”

A Kossuth Rádiónak készítettem interjút Diánával néhány éve. Az ott-
honába hívott meg, ahol bepillanthattam a hétgyerekes család minden-
napjaiba. Szép emlék.

47 Ürge-Vorsatz Diána: magyar fizikus, klímakutató.

https://hvg.hu/tudomany/20200313_koronavirus_olaszorszag_esa_europai_urugynokseg_muholdfelvetel
https://hvg.hu/tudomany/20200326_spanyolorszag_koronavirus_jarvany_legszennyezettseg
https://index.hu/techtud/2020/03/27/harmadara_csokkent_a_budapesti_legszennyezettseg_egy_het_alatt/
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Április 8., szerda 
Mindennap megnézem az Operatív Törzs sajtótájékoztatóját. Várom 

az új híreket, aztán bizakodom, elkeseredek, megmagyarázom magam-
nak, hogy most „tanidőket” élünk. Megtanuljuk átértékelni az idő, a hely, 
a fontosság fogalmát. Müller Cecília mostanra egyik biztos kapaszko-
dómmá vált. Különös, hogy tőle valahogyan tudomásul veszem a rossz 
hírek elkerülhetetlenségét. Itt él Fejérben, ahogyan én is. Ma azt mond-
ta, hogy az elmúlt huszonnégy órában tizenegyen haltak meg, ezzel öt-
vennyolcra emelkedett az áldozatok száma. Sajnos a megfertőződöttek 
száma ezerhez közelít. 

New Yorkban a járványban meghaltak száma messze felülmúlja a 
2001. szeptember 11-i terrortámadásban elhunytakét. Akkor 2753 em-
ber vesztette életét, a vírus pedig csak eddig több mint négyezer áldoza-
tot követelt a városban. Amíg nem készül el a koronavírus-vakcina, nem 
fog visszatérni az élet a normális kerékvágásba, mondta  Bill Gates.48

„Mindenkit arra kérünk, hogy maradjon otthon” – hangsúlyozta az 
operatív törzs sajtótájékoztatóján Novák Katalin.49 A húsvéti ünnepek 
alatt is ezt kell tennünk. 

Április 9., csütörtök
Délelőtt úgy éreztem, mintha nem lenne járvány. Írtam, szerkesztet-

tem, aztán elfogott a vágy, hogy a Fejér Megyei Hírlapban megjelenhes-
sek. Eszembe jutottak a hírlapos éveim, amikor úgy éreztem, az enyém a 
megye minden négyzetcentimétere, bármerre járok, mindenhonnan szü-
lethetnek riportok, interjúk. Máig él bennem az érzés, hogy mennyire 
boldoggá tett a tudat, hogy a lap újságírója lehetek. Az egyik naplóbe-
jegyzésemet átküldtem a Fejér Megyei Hírlapnak. Felhívtam Nagy Zol-
tán Pétert,50 aki főszerkesztő édesapja nyomdokaiba lépve most irányítja 
a lapot. Közel érzem magamhoz, édesapja volt az én életemben az a jóte-
vő ember, akinek köszönhetően kitartottam az újságírói pályán. 

Április 10., nagypéntek
A veszélyhelyzet harmincadik napja. Különös nagypéntek van. A vi-

lágtörténelem számon tartja majd ezt az időszakot, könyvek és filmek 
születnek majd száz év múlva arról, amit nem mutatnak a statisztikai 
adatok, a felmérések, nem olvasható ki a hivatalos dokumentumokból. 
Minderről az jut eszembe, hogy gyermekként gyakran gondoltam arra, 

48 Bill Gates: amerikai üzletember, szoftverfejlesztő, feltaláló, a világ negyedik leggazda-
gabb embere, 2018-ban vagyonát körülbelül 97,4 milliárd dollárra becsülték.

49 Novák Katalin: jogász, közgazdász, országgyűlési képviselő, 2014–2020 között család- 
és ifjúságügyért felelős államtitkár, 2020–2021 között családokért felelős tárca nélküli 
miniszter.

50 Nagy Zoltán Péter: a Fejér Megyei Hírlap főszerkesztője 2018-tól.

https://www.cnbc.com/2020/04/08/bill-gates-how-long-it-may-take-before-americans-are-safe-from-coronavirus.html
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milyen lesz majd az ezredforduló. Kiszámítható volt, hogy felnőttként 
részese leszek a nagy eseménynek, sokat töprengtem a nagy dátumról, 
azt hittem, hogy csupa különleges dolog történik majd. Beleborzongtam 
a gondolatba, hogy a történelem forgatagában élhetek én is. Aztán ami-
kor elérkezett, eszembe jutottak gyermekkori képzelgéseim, és hálát ad-
tam, nem lett világvége, nem robbant bele egy kósza üstökös a földünk-
be, nem esett piros hó, és nem állt meg az idő.

Az ünnepi esztendő helyzetjelentéseként sorra írtam a riportokat a 
Millenniumi Országjáróba,51 meghatványozódott energiával rádióztam. 
Be akartam vésni az emlékeim közé ezt a különleges időszakot, mert hit-
tem, hogy nagy időket élünk. Folyton eszembe jutott, hogy száz év múl-
va az emberek mindenfélét gondolnak majd arról, hogyan éltük meg az 
ezredfordulót, mit csináltunk, milyen volt a világ akkor. Majd olvasnak 
róla, filmeket néznek, de nehezen tudják majd elképzelni, hogy ugyan-
úgy ettünk, ittunk, dolgoztunk és szerettünk, mint a nem ilyen jeles idő-
szak emberei. Lehetséges azonban, hogy az ezredfordulót elhalványítja 
később a mostani szörnyűség, lehet, hogy összemosódnak majd a képek. 
Az ezredforduló és a világjárvány közötti különbség mindössze húsz év.

A világjárvány beírja magát a történelemkönyvekbe, évszázadok múl-
va sokfélét gondolnak majd az életünkről, a mindennapjainkról. Az ál-
dozatok száma, az egyes országok adatai, a ragály okozta válság követ-
kezményei ott lesznek majd a tankönyvekben, de azt nem tudják átadni, 
hogy mit éreztünk, hogyan győztük le szorongásainkat, önmagunkat. 

Megérem-e, hogy egyszer úgy élhetünk, mint régen. Azt hiszem, so-
ha többé nem lesz semmi ugyanolyan, mint a vírus előtt. 

Ötvenhat idős vírusos, idős embert vittek ma a Szent János Kórház-
ba. Ötszázötvenen laktak a Pesti úti idősek otthonában, ott tört ki leg-
utóbb tömeges fertőzés. Kiürítették az egész intézményt, de – szerintem 
– már későn. 

Április 11., szombat
Ma van a magyar költészet napja. Száztizenöt évvel ezelőtt ezen a na-

pon született József Attila, hozzá kötődik a versünnep, amelyet 1964 óta 
tartunk meg minden tavasszal.

Idén nincsenek ünnepségek, nem emlékezünk meg gyönyörű magyar 
költeményeinkről.

1310-re emelkedett a fertőzöttek száma, 85 halálos áldozat van már 
itthon. Az országos tisztifőorvos szerint emelkedő tendencia figyelhető 
meg. A kormányszóvivő szerint bárki fertőzött lehet.

51 Millenniumi Országjáró: a millenniumi programokat bemutató, nyomon követő ingye-
nes havilap.

https://index.hu/belfold/2020/04/11/koronavirus_covid19_jarvany_fertozes_magyarorszag/
https://index.hu/belfold/2020/04/11/operativ_torzs_aprilis_11/
https://index.hu/belfold/2020/04/11/operativ_torzs_aprilis_11/
https://index.hu/belfold/2020/04/11/szentkiralyi_alexandra_kormanyinfo/
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Az idősotthonokban egyre nagyobb számban betegeknek meg az ott 
élő emberek, a budapesti Rózsa utcai otthonban kilencvennégy lakóból 
hatvanan fertőzöttek, a borsodnádasdi  otthon lakóinak fele elkapta a ví-
rust.

A maradj otthon felhívások ellenére nemcsak a szabadba mozdultak 
ki sokan, hanem – szombat lévén – megteltek az áruházak parkolói is, és 
hosszú sorok alakultak ki a boltok előtt.

Menesztették a Fejér megyei kórház igazgatóját, Csernavölgyi Ist-
vánt, mert csúszott az elektronikus adatszolgáltatással. Sajnálom, mert 
jó szakember. Az édesanyja tizenöt évig volt a fogorvosom Sárbogárdon, 
nagyon kedveltem őt.

A világon több mint 1,7 millió igazolt fertőzött van, a legnagyobb 
veszteséget szenvedő országok listáját az Egyesült Államok vezeti, több 
mint húszezren haltak már meg az USA-ban koronavírus miatt.

Ferenc pápa52 az üres Szent Péter-bazilikában, Erdő Péter bíboros53 
az üres Szent István-bazilikában tartotta meg vigíliáját. 

Április 12., vasárnap
Áldott húsvétot. Még soha nem ébredtem egyedül húsvétkor, sírtam 

egy sort, amikor kimentem megfőzni a kávémat. 
Dekorációs dísztojásokat akasztgattam az egyik bokorra, olyan ked-

ves lett ettől a kert. 

Április 13., húsvéthétfő
Nézem az esti Híradót, György-Horváth Zsuzsa54 gyönyörű ruhá-

ban, kifogástalan szakmaisággal mondja a felfoghatatlan információkat; 
elmaradt a locsolkodás, üresek voltak Szentendre, Tihany utcái, elmarad-
tak a misék. Kozma Atya55 azt mondja, legyőzzük az ellenséget. Úgy le-
gyen. Továbbra is Európa a járvány gócpontja, de lassul a terjedés. And-
rea Bocelli56 a reményért énekelt az üres milánói dómban, a Youtube-on 
követhette a közönség. Minden rossznál van sokkal rosszabb, így aztán 
hálát adok az istennek a mai napért. Köszönöm Uram, hogy megtartot-
tál minket ezen a húsvéton is, hogy étel volt az asztalunkon, hogy együtt 

52 Ferenc pápa ( Jorge Mario Bergoglio): olasz származású argentin teológus-pap, 2013 
márciusától a katolikus egyház 266. pápája.

53 Erdő Péter: római katolikus pap, bíboros, teológus, kánonjogász, egyetemi tanár, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Szent István Tudományos Akadémia elnö-
ke.

54 György-Horváth Zsuzsa: műsorvezető, Hír TV.
55 Kozma Imre: római katolikus pap, irgalmasrendi szerzetes, a Magyar Máltai Szeretet-

szolgálat alapítója.
56 Andrea Bocelli: olasz tenorista, jogtudományt tanult, ügyvédként dolgozott, mielőtt a 

zenének szentelte magát, több hangszeren játszik.

https://index.hu/belfold/2020/04/11/operativ_torzs_1300_fertozott/
https://index.hu/belfold/2020/04/11/rozsa_utcai_idosotthon/
https://index.hu/belfold/2020/04/11/rozsa_utcai_idosotthon/
https://index.hu/belfold/2020/04/11/borsodnadasd_idosotthon_fele_koronavirus_fertozott_polgarmester_allitja/
https://index.hu/gazdasag/2020/04/11/koronavirus_aruhazak_boltok_tomeg_husvet/
https://index.hu/gazdasag/2020/04/11/koronavirus_aruhazak_boltok_tomeg_husvet/
https://index.hu/belfold/2020/04/11/lemondott_a_fejer_megyei_korhaz_igazgatoja/
https://index.hu/belfold/2020/04/11/lemondott_a_fejer_megyei_korhaz_igazgatoja/
https://index.hu/kulfold/2020/04/11/mar_1_7_millio_igazolt_fertozes_van_szerte_a_vilagon/
https://index.hu/kulfold/2020/04/11/new_york_cuomo_laposodas_hajlektalanok_koronavirus_egyesult_allamok_legtobb_halott_a_vilagon/
https://index.hu/kulfold/2020/04/11/new_york_cuomo_laposodas_hajlektalanok_koronavirus_egyesult_allamok_legtobb_halott_a_vilagon/
https://index.hu/kulfold/2020/04/11/ferenc_papa_husvet_koronavirus_ures_szent_peter-bazilika/
https://index.hu/belfold/2020/04/11/hivek_nelkul_tartotta_meg_erdo_peter_a_husveti_szentmiset_a_bazilikaban/
https://index.hu/belfold/2020/04/11/hivek_nelkul_tartotta_meg_erdo_peter_a_husveti_szentmiset_a_bazilikaban/
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lehettünk a kertben, hogy telefonon beszélhettünk azokkal, akik nem jö-
hettek, és mi nem mehettünk hozzájuk. 

Egyedül maradtam, délután mindenki elment. A lelkem is kiürese-
dett. Hálátlan vagyok, istenem, tartalmas ünnepünk volt a vírus ellené-
re, akarhatok-e ennél többet. Nincs érintés, ölelés, simogatás, van helyet-
te megelégedés a sokkal kevesebbel. A pohár mostanában mindig félig 
tele van, a puszta létezés elég a boldogsághoz.

Április 14., kedd
A reggeli korán kelés jót tett, új hét, új remények. Kilenctől egyig on-

line órákat tartok egy egyházi akadémia hallgatóinak. Örültem a felké-
résnek, műfajismeret a téma. Kicsit izgultam amiatt, hogy soha nem ta-
lálkoztam személyesen a fiatalokkal, de az első negyedóra után sikerült 
egy hullámhosszra kerülnünk. 

Lassanként egy hete nem voltam sehol, kicsit hiányzik a világ, de ma 
nem értem rá semmire. Délután a KáVé-t szerkesztettem, egy tanszék-
vezetős interjúmat tettem fel, találtam régebbi fotókat az archívumom-
ban, és kiposztoltam az anyagot a Facebookra. 

Müller Cecília ma azt mondta, a Pesti úti idősotthonban kétszáznégy 
fertőzött és tíz halálos áldozat van. Azt viszont nem értem, miért kül-
dik haza a kórházakból, rehabilitációs intézetből a betegeket. Mit tudnak 
kezdeni a hozzátartozók egy infúzión lógó beteggel, mi lesz azzal, aki-
nek három hete vágták le a lábát, és éppen csak elkezdték a rehabilitáci-
óját. Mi lesz a rákos betegekkel, mi lesz, mi lesz, mi lesz…

Amúgy mára újabb tizenhárom ember halt meg Magyarországon a 
hülye korona miatt, ezzel százhuszonkét áldozat van, és ugyanennyi-
en gyógyultan távoztak a kórházakból. A fertőzöttek száma ezerötszáz-
tizenkettő.

A világjárványban több mint 1,9 millióan fertőződtek meg, a halá-
los áldozatok száma meghaladta a százhúszezret. A legsúlyosabb helyzet 
az Egyesült Államokban van, az 584 ezer fertőzöttből 23 500-an hal-
tak meg.

Nagy-Britanniában 11 329 halott van eddig, egyelőre nem enyhíte-
nek a korlátozásokon. Franciaországban Emmanuel Macron május 11-ig 
meghosszabbította a kijárási korlátozásokat. A franciáknál közel tizenö-
tezren vesztették életüket a járvány miatt.

Negyed tizenkettő van, lefekszem, unom a híradókat, unom az összes 
koronabeszélgetést, nem akarok tudni semmiről. 

Április 15., szerda
Feltettem az arcmaszkot, és elmentem a bankba. Nem halaszthattam 

tovább az átutalásokat, a könyvelőm lelkemre kötötte. A lakossági fo-
lyószámlán régóta online bankolok, a vállalkozási számlán pedig örök-

https://index.hu/belfold/2020/04/14/operativ_torzs_tajekoztato_kedd_nagy_istvan_agrarminiszter_osszefoglalo/
https://index.hu/belfold/2020/04/14/operativ_torzs_tajekoztato_kedd_nagy_istvan_agrarminiszter_osszefoglalo/
https://index.hu/kulfold/2020/04/14/koronavirus_vilagjarvany_globalis_osszefoglalo_aprilis_14./
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ké elfelejtem az azonosítót, a jelszót, amit ma elrendezek újra. Lega-
lább ötvenen álltak sorba az utcán, egyesével engedték be a népet. Már 
nem szokatlan, hogy mindenki arcmaszkot visel, egészen csinosakat lát-
tam ma a nőtársaimon. Két órámba telt az ügyintézés. Általában egy-
szer mozdulok ki egy héten, ilyenkorra összegyűjtök minden intézniva-
lót, beiktatok egy vásárlást is. 

A sorban állás egyébként felért egy különleges közösségi programmal. 
Nagyjából egyméternyi távolságra álltunk egymástól, az előttem és mö-
göttem állóval elkezdtünk barátkozni. Eleinte az időjárás, aztán a home 
office és a főzés, később sok minden. Különös, de politizálás nem volt. 
Az ötvenes férfit elbocsátották a munkahelyéről, nehezen viseli, bízik ab-
ban, hogy amikor helyreáll a rend, visszamehet. Jégcsarnokban dolgozik, 
most nincsenek edzések, nincs szükség munkásokra sem. A mögöttem 
álló nyugdíjas nő felváltva állt a férjével, negyedórát egyikük ment leül-
ni a padra, majd cseréltek. A nő sokkal türelmesebb volt, kedvesen csití-
totta bosszankodó emberét. A várakozás közben „hozzánk csapódott” a 
férfi előtt álló anya-lánya páros, ők kávét is hoztak a kenyérboltból. Saj-
náltuk, amikor felbomlott a csapat, mert sorra kerültünk.

Április 16., csütörtök
A veszélyhelyzet harminchatodik napja van, lassanként hozzászok-

tam az otthon levéshez, alig tankolok, pedig most olcsó a benzin, és au-
tomatikusan használom a szájmaszkot, a gumikesztyűt, ha rákényszerü-
lök a kimozdulásra. Az egyetem változatlanul távoktatásban működik.

A világon több mint kétmillió fertőzött és százhúszezer halott van. 
Idehaza száznegyvenegy halottunkat gyászoljuk. Spanyolországban 
száznyolcvanezer a fertőzöttek száma, a halálos áldozatok száma majd-
nem húszezer.

Délután megnéztem a neten a CNN57 anyagát, amelyben negyedórán 
keresztül beszélgetett a híres Amanpour Szijjártó Péterrel.58 A hatvan-
két éves Christiane Amanpour59 a háborús övezetek ismert tudósítója, 
a CNN International arca, a balkáni háborúban végzett munkájára leg-
büszkébb. Az iráni–angol származású riporter a világ legbefolyásosabb 
vezetőit is asztalhoz ültette, kényes kérdéseit amerikai elnökök és autori-
ter államok vezetői ugyanúgy megkapták.

57 CNN: Cable News Network, az egyik legismertebb amerikai hírcsatorna, amely a 24 
órás hírsugárzás koncepcióját bevezette a köztudatba, 1980-ban alapította Ted Turner. 

58 Christiane Amanpour: brit–iráni újságírónő, televíziós műsorvezetőnő, a CNN vezető 
nemzetközi tudósítója.

59 Szijjártó Péter: 2002-től országgyűlési képviselő, 2010-től Orbán Viktor miniszterel-
nök személyes szóvivője, 2012-től külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkár, 
2014-től külgazdasági és külügyminiszter.
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Egyfelől örülök, hogy a CNN-példa jól mutatja, hogy nem csak a hú-
széveseké a világ, másfelől kicsit elszomorít, hogy a kiváló újságíró ho-
gyan állhatott ki felkészületlenül interjúzni. A kiindulási pont az volt, 
hogy nem ülésezik a magyar parlament. Érdekes pillanat volt, amikor 
a magyar külügyminiszter udvariasan, higgadtan közölte, hogy ez ál-
hír. Amanpour igyekezett elegánsan átsiklani a tényeken, de ettől kezd-
ve rogyadozott az interjú. Az újságíró-társadalomban sokan azt gondol-
ják, hogy csakis az a jó szakember, aki betonba veri az interjúalanyait jó 
keményen, mindegy, hogy igaza van, vagy nincs. A lényeg a lehengerlés, 
a padlóra küldés, a kiütés. Itt és most ez nem jött be Szijjártó Péter ellen. 

Hazudnék, ha azt állítanám, hogy én minden rendelettel, intézkedés-
sel egyetértek. Nem tudom például elfogadni, hogy hazaküldték a kór-
házakban fekvő krónikus betegeket. „Bízom abban, hogy tényleg csak 
azok a betegeket bocsátják haza, akik otthon ápolhatóak” – mondta Mül-
ler Cecília. Ne tessék erre mérget venni, főorvos asszony, sorra olvasom 
a közösségi média felületein a hozzátartozók vészkiáltásait. Az otthoni 
ápolásra nincs berendezkedve egyetlen család sem, és ami a legnagyobb 
baj, nincs felkészülve az alapellátás, a szociális háttér. 

Mitől jobb, hogy most a szülészetek és más osztályok helyén, mellett 
járványosztályok vannak, ahol egyelőre, hál’ istennek, egyetlen beteg sem 
fekszik. A kiskunhalasi mobil kórházban sincs senki, és valahogyan azt 
érzem, hogy talán nem is lesz. Aztán, miért nem lehet maszkot kapni a 
patikában, ha milliószámra hozzák Kínából. Van itt sok nyitott kérdés, 
de a demokráciával egyelőre nincs baj. 

Müller Cecília tiszti főorvost ma is meghallgattam, megnéztem. Ar-
ról beszélt, hogy az összes fertőzöttet tekintve, az érintettek harmincöt 
százaléka hetven évnél idősebb, a súlyozottan érintettek pedig a nyolcvan 
éven felüliek, a harminc év alattiak aránya tizenkét százalék. Eddig 1652 
fertőzést azonosítottak, az elmúlt huszonnégy órában nyolcan veszítet-
ték életüket. Elmondta, 722 felnőttet és hét gyermeket ápolnak kórház-
ban koronavírus miatt, hatvanan vannak lélegeztetőgépen.

Eldőlt, hogy nyolcvanháromezer tizenkettedikes érettségizik május-
ban. Írásbeli vizsgát tesznek csak. Az előre hozott érettségire jelentkező-
ket most nem vizsgáztatják. Nincs ballagás, nincs szóbeli érettségi, saj-
nálom a fiatalokat. 

Április 17., péntek
Megszoktuk, hogy alig különböznek egymástól a napok, nem terve-

zünk semmit, nem megyünk sehova. Lassanként elfogynak az elmaradt 
feladatok, takarítottunk, ablakot mostunk, bepótoltunk mindent, amit a 
rohanásban elhalasztottunk. Az örömök azonban megcsappantak. Azt 
hiszem, az a baj, hogy hiányoznak az élmények. Talán egy Duna-parti 
séta jót tenne, így hát elballagunk a szabad strandig. A városig úgy öt ki-
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lométernyi a távolság, végig üdülőterületen megyünk, jó látni, ahogyan 
szorgoskodnak az emberek a nyaralóik kertjében. 

Csernavölgyi Istvánt megható ünnepségen búcsúztatták a kollégái a 
fehérvári kórházban. Az utódja azt ígérte, azonnal lemond, amikor re-
habilitálják a tízéves kórházigazgatói múlttal rendelkező Csernavölgyit. 

Április 18., szombat
Nincs mozi, színház, múzeum, könyvtár, óvoda, iskola, játszótér, nincs 

régi élet. És nincs menekvés, nem kapcsolhatjuk ki az életünket, mint a 
televíziót, mert rossz a film, semmit sem tehetünk, nincs választási lehe-
tőség, a koronavírussal szennyezett bolygó a mi valóságos életünk szín-
helye. Itt és most élünk a földi karanténunkban, nincs egyetlen szegle-
te a világnak, ahova elbújhatnánk a ragály elől. Legfeljebb a Holdra, a 
Marsra lövethetnénk ki magunkat, ám annyira mégsem szürreális az élet.

Április 19., vasárnap
Mára ezerkilencszáztizenhatra emelkedett a fertőzöttek száma. Újabb 

tizenhét krónikus beteg halt meg, ezzel száznyolcvankilencre emelkedett 
az elhunytak száma. Kétszázötvenen gyógyultan távoztak a kórházból, 
ez biztató, de nem vigasztal.

Most hétszáznyolcvannégy koronavírusos beteg van kórházban, hat-
vanegyen lélegeztetőgépen, 11 959-en hatósági házi karanténban, 191-gyel 
kevesebben, mint előző napon. Az akkreditált laborokban eddig összesen 
46 353 tesztet végeztek, ez 2452-vel több, mint a szombati adat.

A fertőzöttek több mint fele budapesti, százezer lakosra már ötven-
öt igazolt koronavírus-fertőzött jut. Sajnos a főváros után Fejér megyé-
ben a legrosszabb a helyzet, itt százezer lakosra harmincöt fertőzött jut, 
majd Pest megye jön huszonkettővel, Zalában pedig tizenöt igazolt fer-
tőzött jut százezer lakosra. 

Mostanában nem nézem az operatív törzs tájékoztatóját, a neten ol-
vasom a legfrissebb híreket. Így nem tudom, hogy Müller Cecília orszá-
gos tisztifőorvos frizurája, sminkje, ruhája milyen volt, csak azt, hogy 
szerinte minden forgatókönyvre fel kell készülni, de a mostani számok 
még mindig nem árulkodnak a megbetegedések robbanásszerű növeke-
déséről.

Április 21., kedd
Negyvenegy napja van bezárva Magyarország. Valójában az egész föld-

kerekség be van zárva a világjárvány miatt, nem múlik a rosszkedv, ne-
hezen megy a home office munka. Nem írtam újabb anyagot az egyetemi 
lapba, nem szerkesztettem a gyakornokok írásaiból egyet sem, és mind-
össze hármat javítottam ki a szentandrásos hallgatók átküldött anyagai-
ból is. Az életem lelassult az utóbbi másfél hónapban, ami eleinte jó volt. 

https://index.hu/belfold/2020/04/18/opertiv_torzs_tajekoztato_szombat_osszefoglalo/
https://index.hu/belfold/2020/04/18/opertiv_torzs_tajekoztato_szombat_osszefoglalo/
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Mostanra viszont elegem van a maszkból, a gumikesztyűből, a beha-
tárolt vásárlási időszakokból, az élménynélküliségből, a kilátástalanság-
ból. Május harmadikára jelezték, hogy tetőzik a korona, ez a kilátás. Ja, 
meg az, hogy negyedikén kezdődik az érettségi. Szegény diákok, elma-
rad a ballagás is.

Amúgy a járvány március 4-én ért el hozzánk, az igazolt fertőzöttek 
száma mára 2098-re emelkedett, és 213 halálos áldozat van.

Legvadabb álmaimban sem fordult elő soha, hogy kijárási korláto-
zás gátolja a szabadságomat, hogy mindenkitől másfél méteres távolságot 
kell tartanom, hogy nincs színház, mozi, nem ülhetünk be egy ebédre, 
de még egy kávéra sem sehová, mert a vendéglátóipar csak elvitelre dol-
gozik. Alig hiszem, hogy a hatvanötödik évüket betöltöttek csak kilenc 
és dél között vásárolhatnak, a többiek csak előtte és utána. Ez a mi vi-
lágunk, életünk 2020 tavaszán. Annyira vártam már, hogy vége legyen 
a télnek, kirándulhassunk, utazgathassunk. Ember tervez, Isten végez, 
mondaná nagyanyám. 

Több országban enyhítik a vírus miatti korlátozásokat, május elsejétől 
újra kinyithatnak az üzletek, lesznek újra istentiszteletek, megnyílnak az 
iskolák Ausztriában. A norvég iskolák is megnyitották kapuikat, Iránban 
a bazárokat, bevásárlóközpontokat nyitották meg. Tehát már vannak or-
szágok, ahol enyhítettek a megszorításokon. Ez biztató.

Törökország viszont a vírus legújabb gócpontjává vált.
Chile elzárt térségeiben drónok szállítják az élelmiszert, gyógyszere-

ket az idős embereknek. Olvasom a neten, egységkormányt alakít Ne-
tanjáhú. Megakad a szemem ezen a híren is: a történelem során először 
mínuszban a kőolaj ára. 

Negyvenegy napja léptek életbe a vészhelyzeti intézkedések. 
Nemsokára Magyarországon is elérhető lehet egy koronavírus elle-

ni készítmény, mondta az RTL Híradójának Szlávik János, a Dél-Pesti 
Centrumkórház infektológus főorvosa. Azt mondta, a remdesivirnek  bi-
zonyított hatása van a vírus ellen, és eredetileg az ebola ellen fejlesztették 
ki. A vírust Kongóban az Ebola folyó völgye után nevezték el, ami közel 
található az első, 1976-os járvány kitörésének helyszínéhez. A vérzéses 
láz bárhol előfordulhat, de leginkább Közép-Afrikára jellemző. Úgy tu-
dom, már van védőoltás, bár lenne már a korona ellen is.

Április 24., péntek
Az országos tisztifőorvos elmondta, hogy az elmúlt huszonnégy órá-

ban a fertőzöttek száma 2383-ra nőtt, további tizenegy halott van egy 
nap alatt. Jelenleg kétszázötven elhunytat tartunk nyilván, 99%-ban idős 
betegekről van szó, azonban kis számban vannak, akik fiatalon veszítet-
ték életüket. Ők súlyos krónikus betegségekben szenvedtek. Eddig négy-
százegyen gyógyultak meg a betegségből Magyarországon. Jelenleg 877-

https://dex.hu/x.php?id=akta_cover&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fbelfold%2F2020%2F03%2F17%2Fmagyarorszag_koronavirus_jarvany_covid-19_magyar_adatok_esetszam_fertozottek_halottak_gyogyultak_karantenban%2F
https://dex.hu/x.php?id=akta_cover&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fbelfold%2F2020%2F03%2F17%2Fmagyarorszag_koronavirus_jarvany_covid-19_magyar_adatok_esetszam_fertozottek_halottak_gyogyultak_karantenban%2F
https://dex.hu/x.php?id=akta_cover&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fbelfold%2F2020%2F04%2F09%2Fkoronavirus_husvet_kijarasi_tilalom_kijarasi_korlatozas_mit_csinaljak_szajbarago%2F
https://dex.hu/x.php?id=akta_cover&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fbelfold%2F2020%2F04%2F09%2Fkoronavirus_husvet_kijarasi_tilalom_kijarasi_korlatozas_mit_csinaljak_szajbarago%2F
https://dex.hu/x.php?id=akta_cover&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fbelfold%2F2020%2F04%2F09%2Fkoronavirus_husvet_kijarasi_tilalom_kijarasi_korlatozas_mit_csinaljak_szajbarago%2F
https://dex.hu/x.php?id=akta_cover&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fbelfold%2F2020%2F04%2F09%2Fkoronavirus_husvet_kijarasi_tilalom_kijarasi_korlatozas_mit_csinaljak_szajbarago%2F
https://dex.hu/x.php?id=akta_cover&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fbelfold%2F2020%2F04%2F09%2Fkoronavirus_husvet_kijarasi_tilalom_kijarasi_korlatozas_mit_csinaljak_szajbarago%2F
https://dex.hu/x.php?id=akta_cover&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fbelfold%2F2020%2F04%2F09%2Fkoronavirus_husvet_kijarasi_tilalom_kijarasi_korlatozas_mit_csinaljak_szajbarago%2F
https://hvg.hu/tudomany/20200417_koronavirus_ellenszer_hatoanyag_remdesivir_ebola_gyogyszer
https://hvg.hu/tudomany/20200417_koronavirus_ellenszer_hatoanyag_remdesivir_ebola_gyogyszer
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en vannak kórházban, hatvanegyen lélegeztetőgépen. Arról is beszélt, 
hogy tegnap egy súlyos állapotú betegnek gyógyult betegek vérplazmáját 
adták. Ez óriási előrelépés lehet a gyógyításban. 

Az operatív törzs sajtótájékoztatóján Lakatos Tibor, a törzs ügyele-
ti központjának vezetője azt mondta, a kijárási korlátozások hatályban 
maradnak. Azt is mondta, hétvégén több a szabályszegés. Ilyenkor jó-
val nagyobb számban kell eljárniuk azokkal szemben, akik megszegik a 
szabályokat. A polgármesterek újra felhatalmazást kapnak egyedi szabá-
lyokra ezen a hétvégén is.

Amúgy világszerte 2 708 470-en fertőződtek meg, a halálesetek szá-
ma 190 858, a gyógyultaké pedig 738 486 a baltimore-i Johns Hopkins 
Egyetem ma reggeli összesítése szerint. A járvány európai halálos áldo-
zatainak mintegy felét idősotthonokban regisztrálták. A múlt héten je-
lentősen nőttek a számok a kontinens keleti felén is, például Oroszor-
szágban, Ukrajnában és Törökországban.

Németországban elkezdték feloldani a koronavírus miatti korlátozáso-
kat, de a németek továbbra sem mennek vásárolni. Németországban hét-
főn nyithattak újra a nyolcszáz négyzetméter alatti területű boltok, szi-
gorú higiéniai szabályok betartása mellett. 

Egerben éjszakai kijárási tilalmat vezettek be péntektől vasárnapig. 
Székesfehérváron kötelezővé tették a maszk viselését az üzletekben, a pi-
acon, a tömegközlekedési eszközökön.

Április 25., szombat
Meghalt egy negyvenegy éves férfi, a korona mellett emésztőrendsze-

ri megbetegedésben szenvedett. A tatabányai kórházban dolgozott, ahol 
további huszonegy dolgozó is megfertőződött. 

Sosem lesz olyan a gazdaság, mint a járvány előtt, a tévében képek a 
belvárosi üres utcákról, a főváros halott. A turizmus-vendéglátás, a kul-
túra, a sport területén nehéz lesz az újraindulás, de a szolgáltatások hely-
reállítása sem lesz egyszerű. A kereskedelem nagy része az online térben 
működik, ki tudja, visszaáll-e a régi szintre valaha. 

Még mindig megy a vita az érettségi miatt, amelynek az első napját 
május 4-ére tervezik, ám akkora prognosztizálják a járvány tetőzését is. 
Az biztos már, hogy csak írásbeli lesz.

A híradóban azt mondják, hogy fokozatosan újraindul az élet Európá-
ban, de romokban a gazdaság. 

Tizenkét beteg meghalt ma. 
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Április 26., vasárnap
Bakonyi Pista60 üzent messengeren. Egy 2008. június 12-én meg-

jelent cikkel emlékeztetett arra, hogy voltak szebb napjaink is. Közös 
könyvbemutatónk volt, amiről így írtak a Fejér Megyei Hírlapban:

„A Kodolányi János Főiskola Könyvtára a 79. Ünnepi Könyvhét székes-
fehérvári programjaihoz könyvbemutatóval csatlakozott. Virágh Ildikó:  
Arcok Fejérből és Bakonyi István: Mesterek és tanítványok című kötetét 
Győrffy Miklós a Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék vezető-
je mutatta be június 9-én.

A könyvek különlegessége, hogy embereken, döntéseken keresztül ad-
nak egyfajta korrajzot. Virágh Ildikó, a Vörösmarty Rádió főszerkesztője 
írta és szerkesztette az Arcok Fejérből címmel megjelent rendhagyó kor-
dokumentumot, amely harminc portréinterjúból áll. Ismert közéleti sze-
mélyiségekkel Székesfehérvár és Fejér megye elmúlt két évtizedének fej-
lődéséről, társadalmi, politikai és gazdasági változásairól beszélgetett a 
szerző.61

Valójában néhány évtized múlva válik igazi értékké a kötet, amikor 
már kellő távolságtartással és a kor iránti történelmi érzékenységgel for-
gatják az akkori olvasók, summázta véleményét Lévai Ferenc, Fejér me-
gye egyik nagy cégének vezetője, aki szót kapott az interjúkötetben is.”

Szerettem írni azt a kötetet. A rendszerváltás különleges szakasza volt 
az életünknek, tele várakozással, álmokkal. Aztán az lett belőle, ami. Be-
vallom, mást vártam.

Április 27., hétfő
Nyolc újabb halálesetet és nyolcvanhárom új fertőzöttet regisztráltak 

Magyarországon ma hajnalra. Ezzel kétszáznyolcvanra emelkedett a ha-
lottak száma.

Az áldozatok közül ketten a hatvanas éveikben jártak, egy férfi het-
venkilenc éves volt, öt további áldozat pedig nyolcvan feletti. Valameny-
nyien valamilyen krónikus betegségben szenvedtek.

Érdekes adatot hoztak nyilvánosságra: Magyarországon a koronaví-
rus-fertőzöttek ötvenhét százaléka nő, negyvenhárom százalékuk pedig 
férfi.

Tovább nőtt a kórházban ápolt koronavírusos esetek száma, a hazai ki-
lencszázhuszonhét kórházban ápolt betegből ötvenhatan szorultak léle-
geztetőgép segítségére.

60 Bakonyi István: irodalomtörténész, író, kritikus, főiskolai tanár.
61 Lévai Ferenc: az Aranyponty Halászati Rt. elnök-vezérigazgatója, Rétimajor, Fejér 

Megye.
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Egyre különösebb gondolataim támadnak a vírust illetően. Az utób-
bi napokban kevésbé félek, inkább valamiféle tehetetlen düh kerít hatal-
mába. Úgy érzem, le tudom győzni.

Április 28., kedd
Májusban tömeges tesztelés kezdődik, hallom a tévéből. Arra kí-

váncsiak, mennyi a fertőzöttek valós száma. Csak nem? A Semmelweis 
Egyetem úgy döntött, tömeges teszteléssel derítik ki, hány beteg van az 
országban, és ebbe a munkába bevonják a többi hazai orvosegyetemet is. 
Nem mindenkit tesztelnek, csak a lakosság egy részét. Pont úgy, mint 
egy közvélemény-kutatásnál, csak kérdőív helyett nyálkahártya-teszt-
tel és vérvétellel. Több mint tizenhétezer ember tesztelését tervezik má-
jus elejétől. PCR-tesztet használnak, ez a ma ismert legtévedhetetlenebb 
módja a fertőzés kiszűrésének, ugyanis ez a teszt képes kimutatni a vírus 
örökítőanyagát – mondta dr. Merkely Béla,62 a Semmelweis Egyetem 
rektora. Garat- és orrváladékból vesznek mintát, és genetikai vizsgála-
tokkal mutatják ki a vírus jelenlétét. Vért is vesznek a vizsgált személyek-
től, ezzel a megerősítő laborvizsgálattal a szervezet vírusra adott lehet-
séges immunválaszát mutatják ki. Tizennégy év felettieket hívtak meg 
a vizsgálatra. Én is jelentkeztem volna, ha lehet. A gyorstesztelés hamis 
biztonságot ad, de ez nem az, állítják. 

Május 1–14. között az ország hét régiójában meghatározott időpontra, 
előre meghatározott helyszínekre – háziorvosi rendelőkbe, járóbeteg-am-
bulanciákra és szűrőbuszokba – várják azokat, akik előzetesen levélben 
és adott esetben telefonon értesítést kaptak az egyetemektől. A vizsgála-
tokat mozgó szűrőautók és az Országos Mentőszolgálat munkatársai is 
segítik majd, annak érdekében, hogy az idősebbeknek vagy a krónikus 
betegséggel küzdőknek most se kelljen elhagyni otthonaikat. A minták 
több mint 48,5 százalékát a Semmelweis Egyetem munkatársai gyűjtik 
be, míg, 20,6 százalékot a Debreceni Egyetem, 16,4 százalékot a Szege-
di Tudományegyetem és további 14,3 százalékot a Pécsi Tudományegye-
tem munkatársai.

Nafene, másfél hónap után tesztelés. Most pipa vagyok.
Mindenesetre ma újabb hatvanhat fertőzött és tizenegy halott van, 

és 2641 a fertőzöttek száma. Mindezt Müller Cecília mondja el angya-
li nyugalommal, tekintettel és hanghordozással. Müller Cecília újabban 
idegesít; mivel nem nő jelentősen a fertőzöttek száma, a hipóról beszél és 
egyéb banális dolgokról. Egy Zala megyei idősotthonban tizenöten fer-

62 Merkely Béla: Széchenyi-díjas magyar orvos, kardiológus, egyetemi tanár, a Semmel-
weis Egyetem Kardiológiai Központjának igazgatója, a Semmelweis Egyetem rektora, 
a Magyar Tudományos Akadémia doktora.
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tőződtek meg. Hogyan, hogyan se, mindig az idősek otthonaiba jut be 
a korona. 

Amúgy nyitnak az edzőtermek és fodrászatok. No, és akkor mi van a 
május 4-ei tetőzéssel? A szállodák is kinyithatnak és a szépségszalonok 
is. A tévében megszólaltatott szőke tulajdonosnő azt mondja, majd na-
gyon odafigyelnek a fertőtlenítésekre. 

A tévében hatásvadász riport következik, egy családot kerestek fel, 
ahol a tizenöt hónapos kislány elkapta a koronát. Dorina tünetei április 
közepén kezdődtek, majd negyvenfokos láz, fájdalmas sírás, a második 
teszt pozitív lett. Hatósági házi karantén, az anya, apa is rosszul érezte 
magát. Anyának feje fájt, apa és a nagylány köhögött, de mostanra min-
denki meggyógyult. 

Andréka Péter főigazgató63 is megbetegedett, azt mondja, ilyen beteg 
még életében nem volt. Durva fejfájás, ízérzés, szaglás elvesztése, elvisel-
hetetlen fáradtságérzés. A főorvos most vérplazmát ad a betegek gyógyí-
tására. Vendrey Márta64 a riporter, örülök, hogy hallom a hangját. Két 
félévet tanítottam őt.

Meghaladta a hárommilliót a koronával fertőzöttek száma a világon. 
Egymillió fertőzött van aza USA-ban, ötvenezren meghaltak. A gazda-
sági hatások sokként érik az egész országot, mondja egy amerikai poli-
tikus.

Az olasz miniszterelnök azt mondja, csak júniusban nyitják újra az üz-
leteket, szórakozóhelyeket. A spanyoloknál csillapodik a helyzet, Fran-
ciaországban viszont ismét nőtt a halálozás.

Aztán egy riport arról, hogy kalapáccsal vertek szét egy autót Pesten. 
Végre egy nem koronás hír, tiszta felüdülés. Az autótulajdonost sajnálom.

Április 29., szerda
Úgy érzem, itt az ideje, hogy visszarendezzem az életemet a normális 

kerékvágásba. Vérzik a szívem minden koronavírusosért, minden rákban 
szenvedőért, minden idős emberért, mindenkiért, akit bármilyen beteg-
ség kínoz, de én most már normálisan akarok élni. Végre nem fáj a fo-
gam, ha fájna, se lenne bátorságom fogorvoshoz menni, nem fáj semmim, 
mert rajtam van az Isten ujja. Ezt érzem. Erősnek és egészségesnek ér-
zem magam. A macskáim is észrevették rajtam a változást, értetlenül jön-
nek-mennek, most az zavarja őket, hogy elmenni készülök. Tegnap este 
megtankoltam az autós sétám során. Az utóbbi másfél hónapban autóval 
sétálok. Tizenhárom kilométerre voltam Pakstól, amikor visszafordul-
tam. Élveztem a szabadságot, nem mentem sehova, senkihez, nem kel-

63 Andréka Péter: a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet főigazga-
tó-főorvosa.

64 Vendrey Márta: újságíró, szerkesztő-műsorvezető.
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lett sietnem munkába, egyáltalán nem volt semmiféle célom. Csak úgy 
nyomtam a gázt, nem volt forgalom a hatoson, sütött még a nap, olyan 
volt minden, mint régen. Ez így nem igaz, sokkal jobb a különös sza-
badságérzet miatt. Megfordultam egy földútnál, aztán visszafele bevá-
sároltam a dunaföldvári Aldiban, ami a 6-os út mellett van. Maszkban 
mentem be, voltak mások is így ezzel, de a fele nép anélkül volt. Semmi 
félelmet nem éreztem, válogattam, keresgéltem, gusztáltam az árut. Vet-
tem csirkemellet és gombát is.

Április 30., csütörtök
Nem nézek, nem olvasok híreket, csak az egyetemi lapba szerkesztet-

tem meg egy anyagot. Egy elsőéves kiváló jegyzetet írt, alig volt dolgom 
vele. A korona és az emberi kapcsolataink felértékelődése a fókuszban, 
minden mondatával egyetértek. 

Mára hűvös lett, a nap elbújt a felhők mögé, nem lehet kint ücsörög-
ni. Holnap május elseje a munka ünnepe, országszerte felvonulással ün-
nepeltünk régen. Mi például elvonultunk a Vasmű úti tribün előtt, ahon-
nan a város pártvezetői, prominenciái „megtekintették” a vonulásunkat, 
integettek, szóltak a mozgalmi indulók a hangszórókból, vittük a zász-
lókat, a transzparenseket, rajtuk a szocialista jelszók, aztán virslit ettünk 
és sört ittunk. A jelszókról annyit, ma már nevetségesnek tűnnek, de mi 
akkoriban komolyan vettük. Például: „A szocialista úton előre!” Ma már 
tudjuk, hogy kár volt sietni azon az úton annyira.

2775-re nőtt idehaza a beazonosított fertőzöttek száma. Újabb tizen-
két idős, krónikus beteg csukta le örökre a szemét, ezzel háromszáztizen-
két főre emelkedett az elhunytak száma. Kettő híján ezer koronavírusos 
beteget ápolnak kórházban, közülük ötvennégyen vannak lélegeztetőgé-
pen. A koronavírusosok számának növekedése miatt a kórházak felké-
szültek a tömeges megbetegedésekre, és növelték ágykapacitásaikat…


