
Szonday Szandra – A betegség felszabadít! 

Nevezés az EgészségHŐSÖK 2018 pályázatra 

 

„…Mindig is fontos volt számomra, hogy betegségemen 

felülemelkedve próbáljak segíteni másoknak. Bebizonyítsam, 

hogy a betegséggel együtt lehet élni: tanulni, dolgozni, alkotni, 

családot alapítani. Szeretném megmutatni, hogy mások 

vagyunk, és mégsem vagyunk mások; hogy betegségünkből erőt 

is meríthetünk…” 

Blogom: https://szivesnaplo.blog.hu/ 

FB-oldal: https://www.facebook.com/szondayszandraoldala/ 

Támogatói FB-csoport: https://www.facebook.com/groups/szivesnaplo 

YouTube-csatornám: https://www.youtube.com/user/thedrunkboat 

Instagram: https://www.instagram.com/szondayszandra/ 

 
Történetem 

1983-ban születtem egy ritka genetikai betegséggel, Marfan-szindrómával.  Ez a kötőszöveti 

rendellenesség súlyos elváltozásokkal jár, így már kisgyerekként több műtéten kellett 

átesnem, és többször szembe kellett néznem a halállal. 1998-ban fél évet töltöttem egy 

németországi kórházban, hogy hosszas előkészítés után – melynek során a fejembe 

csavarozott koronán át 3 hónapig húzatták gerincem – megoperálják 160 fokos 

gerincferdülésemet. Itthon már senki nem vállalt… Az orvosok szerint műtét nélkül a halál várt 

rám, de a műtétet sem bírtam volna ki. Végül Dr. Jeszenszky Dezső, egy karlsbadi klinikán 

dolgozó, zseniális magyar gerincsebész vállalta esetem.  

A nehéz helyzetekben sokat segített, ha történetemet, segítséget nyújtva, megosztottam 

másokkal. Ezt a példát láttam szüleimtől is, akik, noha mindketten rákbetegek lettek, mindent 

megtettek értem, és sorstársaikért. Betegségüket nem szégyellve küzdöttek magukért, értem. 

Sajnos édesapámat 9 évesen elveszítettem.  

Történetemről, a németországi kezelésről 15 évesen naplóregényt írtam, mely Meg vagyok 

húzatva?! címmel jelent meg 2000-ben, és a 2000 példány hamar el is fogyott.   

https://szivesnaplo.blog.hu/
https://www.facebook.com/szondayszandraoldala/
https://www.facebook.com/groups/szivesnaplo
https://www.youtube.com/user/thedrunkboat
https://www.instagram.com/szondayszandra/


De nem ez volt az utolsó erőpróba: 2003-ban 3 

hónapot töltöttem intenzív osztályon 

lélegeztetőgépen, gégemetszéssel egy súlyos 

tüdőgyulladás miatt – az orvosok lemondtak 

rólam… De felépültem, és azóta éjszakai 

légzéstámogató (BiPAP) eszközzel, 

oxigénpalackkal, de igyekszem teljes életet élni. 

Egyetemet végeztem, doktori iskolába jártam, 

cirkuszkutatóként dolgozom. Azóta számos 

szakmai publikációm és két verseskötetem is 

megjelent.  

 

Két éve derült ki, hogy a szívemnél lévő aortatágulatot műteni kell, különben megrepedhet az 

aorta, ami halálos kimenetelű lehet. Ám az orvosok próbáltak lebeszélni a műtétről: túl 

kockázatosnak tartották tüdőm állapota miatt. Végül Dr. Szabolcs Zoltán vállalt, és 2017 

decemberében műtőbe toltak…  Az operáció várakozáson felül sikerült, amiben része lehetett 

a hosszas „edzésnek”, felkészülésnek is. Sok légzéstorna, lelki és fizikai edzés, szanatórium. 

Másfél évet vártam így a műtétre. 

Eközben kezdtem írni blogomat Szíves Napló címen, ahol az olvasók végigkísérhették 

történetemet: a diagnózist, a felkészülést, a mélypontokat, a műtét előtti és utáni időszakot. 

Sokan fordulnak hozzám pl. operációjuk előtt, és ilyenkor sokat segít az is, hogy részletesen 

olvashatnak az intenzíven töltött időről.  

 

 

Mindig is fontos volt számomra, hogy betegségemen – olykor humorral – felülemelkedve, 

próbáljak segíteni másoknak. Bebizonyítsam, hogy a betegséggel együtt lehet élni: tanulni, 

dolgozni, alkotni, családot alapítani. Szeretném megmutatni, hogy mások vagyunk, és 

mégsem vagyunk mások; hogy betegségünkből erőt is meríthetünk, hiszen rengeteg 

tapasztalatot, ismeretet nyerhetünk bajainkból, általa jobban megismerhetjük magunkat és a 

világot, elfogadóbbá válhatunk és másként értékelünk dolgokat…  



Igyekszem mindezt blogomon, verseimen, 

írásaimon keresztül átadni, szeretném, ha minél 

több emberhez jutnának el a betegséggel 

kapcsolatos információk. Blogomban saját 

tapasztalataimról, mindennapjaimról, hozzám 

hasonló „harcosokról” írok, de orvostudományi 

cikkeket, tájékoztató anyagokat (elsősorban szív- és 

tüdőbetegségekről) is készítek. Naplóregényemet is 

szeretném folytatni, hogy az elmúlt 20 év 

tapasztalatait, jó és rossz eseményeit ismét 

megoszthassam az olvasókkal.   

 

Könyveim 

Meg vagyok húzatva?! (Szilvia és Tsa. Bt., 2000) 

 „Ön egy vidám túlélési történetet tart a kezében. Egy 15 éves 

lány azért írta, hogy mindazt kibírja, ami történik vele, amíg 

megmentik az életét. S miközben a német klinikán koronát 

csavarnak a fejébe, s arra súlyokat pakolva húzatják a gerincét, 

miközben kiderül, hogy először hiába készült annyira s feküdt fel 

a műtőasztalra, kezdheti előlről, miközben lázálmok és lidércek 

gyötrik napokon át, azonközben éli hétköznapi harcokkal és 

örömökkel teli kamaszéletét, s egyetlen percre sem veszíti el a 

humorát és az életbe vetett hitét. Elkíséri őt útjára Édesanyja és 

-ha nem is fizikai valójában, lélekben – Soma kutya. S az olvasó.” 

(A szerző saját illusztrációival) 

 

Rubato (2008, verseskötet, saját fotókkal és rajzokkal)  

Lamento (2016, verseskötet, saját fotókkal) 

         



                                       

Néhány újságcikk, riport rólam 

▪ Pénzt vagy életet! – II. rész / Balogh Edina 

Nők Lapja, 2003. április 2. 

https://www.nlcafe.hu/ezvan/20030402/penzt_vagy_eletet_-_ii_resz/ 

▪ Napkelte, 2006. augusztus 17. 

https://www.youtube.com/watch?v=OO4mr5pInBw&t=329s 

▪ Szandrát kétszer hozta vissza édesanyja a halálból / Zimber Szilva 

Természetgyógyász Magazin, XIV. évfolyam 12. szám 

http://tgy-magazin.hu/betegsegek-a-tol-z-ig/szandrat-ketszer-hozta-vissza-edesanyja-a-
halalbol 

▪ “Meg vagyok húzatva?!” Szonday Szandra / Moravcsik Andrea 

2017. augusztus 22. 

http://moravcsikandi.cafeblog.hu/2017/08/22/meg-vagyok-huzatva-szonday-szandra/ 

▪ Szonday Szandra – „A betegség felszabadít” / Kardos M. Zsöte 

Comitatus Folyóirat, 2018. március 13. 

http://comitatusfolyoirat.blogspot.com/2018/03/kardos-m-zsote-szonday-szandra-
betegseg.html 

 
Versek 

Verseim A Vörös Postakocsiban (2017 november) 

http://www.avorospostakocsi.hu/2017/11/27/egy-masik-test-nyari-tabor-es-mas-versek/ 

Verseim az Élet és Irodalomban (LXII. évfolyam, 27. szám, 2018. július 6.) 

https://www.es.hu/szerzo/48793/szonday-szandra 
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Leltár 

 

Jelek hada a testemen. 

Akartak és akaratlanok. 

Megszoktam és elfogadtam őket, 

hegeim: harci sebek, nyomok. 

Ennél söröskupakba térdeltem, 

apám itatta fel vérem, könnyeim; 

ezt kutyám marta belém kínjában, míg 

próbált felülkerekedni ellenségein. 

A hátamon hosszú forradás fut: 

itt gerincem tették újra helyre, 

hogy ne legyek többé púpos, nyomorék, 

ne legyek, mint a kérdőjel, görbe. 

Ezt azért vágták, hogy lélegzethez jussak, 

míg gyenge tüdőm erőre kap. 

Apró fehér nyom szempillám tövében: 

bal szememben majdnem kialudt a Nap. 

Mellem alatt is egy emlék, 

elhalványult műtéti heg. 

Egy professzor – messzi Moszkvában – 

mentette így meg szívemet. 

És a többi: tetoválás. Ez itt 

édesanyám arcképe, hol 

egyszer gésának öltözött, a másik 

mesterségem címere: toll. 

Jelek hada a testemen. 

Akartak és akaratlanok. 

Bőrömbe tűzött kitüntetések, 

életemen át büszkén hordhatom. 


