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Annyira elterjedtté váltak a 
koronavírus-járvánnyal kap-
csolatos tévhitek, hogy csak 
akkor fognak háttérbe szorulni, 
amikor már mindenkinek lesz 
legalább egy koronavírusos 
ismerőse, és az esetszámokat 
elnézve erre már nem is kell 
sokat várni – véli Fejér Szilárd 
kémikus-kutató, akivel egyebek 
mellett tévhitekről, a fertőzés 
terjedéséről és magáról a vírus-
ról beszélgettünk.

 » ISZLAI KATALIN

A vírusok és a jelenleg tomboló 
világjárvány számos vetületét 
elemezte már Fejér Szilárd ve-

gyész, kutató, a sepsiszentgyörgyi Pro 
Vitam diagnosztikai laboratórium ve-
zetője, aki az angliai Cambridge Egye-
temen doktorált, fő kutatási területe 
pedig az önszerveződés. Azt vizsgál-
ja, hogyan lesz spontán módon vala-
mi egyszerű építőelemből valami na-
gyon bonyolult, ilyenek a vírusok is.

Régi megoldás a bűnbakkeresés
Mint a szakember hangsúlyozta, az 
adatok önmagukért beszélnek, és 
ahogy telik az idő, egyre kevesebben 
mondják majd azt, hogy a járvány 
kitaláció, mivel lassan mindenkinek 

lesz legalább egy olyan ismerőse, aki 
kórházba kerül koronavírus-fertőzés 
miatt. „A »hiszem, ha látom« hozzá-
állás sok esetben hasznos, viszont ezt 
a járványt elsősorban nem hinni kell, 
mivel nem egy megfoghatatlan dolog-
ról van szó, hanem rengeteg tudomá-
nyos bizonyíték létezik rá, tehát tulaj-
donképpen a tényeket kell elfogadni. 
Ennek az ellenkezőjét hinni nagy 
butaság. Igenis létezik a járvány, és 
száz éve nem volt hasonló probléma” 
– hangsúlyozta Fejér Szilárd (port-
rénkon). Hozzátette: ettől eltekintve 
a tagadás nem modern kori hóbort, 
hiszen mindig is jellemző volt: ha 
volt valamilyen gond, amely egy szé-
lesebb társadalmi réteget érintett, az 
emberek mindig bűnbakokat keres-
tek, főleg, ha nem értették a probléma 
forrását. Az ókorban például azzal 
magyaráztak egy-egy csapást, hogy 
megharagítottak egy istent, mert nem 
áldoztak neki eleget, ami ugyanolyan 
tévedés volt, mint ma azt állítani, 
hogy a járvány nem is létezik, esetleg 

csak a gonosz háttérhatalom kitaláci-
ója, vagy éppen egy laborban előállí-
tott veszélyes tömegpusztító fegyver, 
amivel a világ népességét próbálják 
megtizedelni. „Nem meglepő a taga-
dó hozzáállás, tulajdonképpen egy 
védekezési reakció, amivel a nehezen 
megérthetőt próbálják értelmezni. 
Mivel a vírus megfoghatatlan, kényel-
mesebb összeesküvés-elméletet gyár-
tani mögé, mint elfogadni a létezését 
– szögezte le a szakember. – Akik az 
álhíreket terjesztik, kiragadnak kon-
textusból dolgokat, átértelmezik eze-
ket, és csak olyan bizonyítékokat 
vesznek elő, amelyek az ő állításukat 
támasztják alá, illetve leseprik az asz-
talról az adatok többi 99 százalékát, 
amely a meggyőződésük ellentétét 
támasztja alá. Tehát, ha találnak egy 
tanulmányt, ami megerősíti a meg-
látásukat, csak azt hangsúlyozzák, 
és teljesen fi gyelmen kívül hagyják a 
többi ezret, ami ennek ellenkezőjét bi-
zonyítja. A hülyeség mindig könnyeb-
ben terjed, mint a hiteles információ.”

Se nem élő, se nem hallott
Arra is kitért, hogy bár az átlagember 
szabad szemmel nem látja magát a 
vírust, megfelelő kísérleti módsze-
rekkel vizsgálható, így nem lehet azt 
mondani, hogy nem is létezik, hi-
szen van róla felvétel. Hangsúlyozta, 
tudjuk azt is, hogy a koronavírusból 
rengeteg fajta létezik, emberekben is 
van többféle, ez viszont egy új típus, 
és azt nem tudják sokan elfogadni, 
hogy ilyen nagy problémát okozott 
egy elég kis változás a vírusban. Mint 
minden vírusnak, ennek is a fő célja, 
hogy bejusson egy gazdasejtbe, ott 
szaporodjon, és utána új sejteket, 
egyedeket fertőzzön meg. „A vírus se 
nem élő, se nem halott részecske, úgy 
kell elképzelni, mint egy csomagot, 
ami ha bejut a sejtbe, hirtelen ráve-
szi arra, hogy sokszorosítsa. Ha saját 
magát sokszorosította, akkor kijut a 
sejtből, még mindig csomagként, és 
bejut a következő sejtbe, vagy esetleg 
egy más gazdaszervezet sejtjeibe, és 
ugyanezt végigjátssza. Minden vírus 
így működik, hiszen ez az egyik tu-
lajdonságuk, hogy csak élő sejtekben 
képesek szaporodni” – magyarázta. 
Az, hogy ez milyen és mekkora prob-
lémát okoz, attól függ, hogy milyen 
folyamatokat indít el, a szervezet 
hogyan védekezik a vírus ellen, eb-
ből adódnak a tünetek. Fejér szerint 
bármilyen kórokozót lehet tünetmen-
tesen hordozni, vannak olyan szemé-
lyek, akiknél az immunrendszer csak 
éppen annyira reagál, hogy kordában 
tartsa a terjedést, vagy éppen engedi 
elszaporodni, de olyan folyamatokat 
nem indít be, amelyek komplikációk-
hoz vezetnek.

Más a terjedése
Az is tévhit viszont, hogy a tünetmen-
tesek nem adják tovább a fertőzést. 
Ugyanis a tünetmentesek mintái a 
fertőzés elején mennyiségileg ugyan-
annyi vírust tartalmaznak, mint a 
tüneteket mutatóké, tehát ugyanúgy 
megfertőzhetnek másokat. Vannak 
ráadásul úgynevezett szuperfertőzők, 
akik sokkal több személynek képesek 
továbbadni a vírust. Az infl uenzánál 

legfeljebb egy vagy két embernek 
adja tovább a fertőzést egy beteg, a 
koronavírusnál viszont ez másként 
működik. Az átlag esetében is ugyan-
ennyi, de nem az a jellemző, hogy 
minden beteg 1-2 személyt fertőz meg, 
hanem egyre több jel mutat arra, 
hogy nem egységes a fertőzés átadá-
sára való hajlam. A szuperfertőzők, 
ha a körülmények megfelelőek (pél-
dául zárt térben tartózkodnak maszk 
nélkül sok más személlyel), nagyon 
sok embernek át tudják adni a vírust, 
de vannak olyanok is, akik a saját 
családjukat sem fertőzik meg.

„Nem tudjuk ennek az okát, de az 
biztos, hogy vannak olyan körülmé-
nyek, amelyek elősegítik a szuper-
fertőzés létrejöttét, például ha egy 
zárt térben, ahol sok ember tartóz-
kodik, van egy szuperfertőző. Azt 
viszont nem tudni, ki válik azzá, 
ezért jönnek létre a gócpontok is. 
Ezeknek a láncolatoknak a kordá-
ban tartása lenne igazán fontos, 
de ezt csak akkor lehetne véghez 
vinni, ha megfelelő kontaktkutatás 
lenne, és nemcsak azt derítenék ki, 
amennyiben valaki megfertőződik, 
hogy kiknek adhatta tovább, ha-
nem azt is, hogy ő kitől kaphatta 
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„A hülyeség mindig könnyebben terjed”

Nehéz kitartani. Nagy gond, hogy előbb-utóbb belefáradnak 
az emberek a folytonos védekezésbe
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el. Erre sajnos nincs kapacitás” – 
mutatott rá Fejér.

Tovább nőhetnek 
az esetszámok
A szakember felhívta a fi gyelmet, 
hogy egyre nagyobb a pozitív tesz-
tek aránya, ami azt is jelenti, hogy 
már rég elszabadult kontroll alól a 
járvány. Az Egészségügyi Világszer-
vezet (WHO) úgy tartja, hogy a jár-
ványt 5 százalék pozitivitási arányig 
(az elvégzett tesztek hány százaléka 
pozitív) tartják ellenőrzés alatt, a 
fölött pedig kicsúszott a járványke-
zelés az illetékesek kezéből. Romá-
niában ez az arány átlagosan már 
20 százalék körül alakult az utóbbi 
napokban. Ez arra enged következ-
tetni, hogy már a közösségi terjedés 
szakaszában vagyunk, ami azt je-
lenti, hogy bárhol, bármikor el lehet 
kapni a vírust, így az esetszámok 
várhatóan tovább fognak nőni.

A tudományos adatok ellenére 
kialakult tiltakozás kapcsán vi-
szont érdemes azt is megemlíteni, 
hogy mivel már nyolc hónapja tart 
a járványhelyzet az országban, az 
emberek belefáradtak, illetve a kor-
mányzati kommunikáció sem volt 
megfelelő. „Az elején ideig-óráig fé-
lelemmel kordában lehetett tartani 
az embereket, és a járvány első hul-
lámának megfékezése is ennek volt 
köszönhető. A gond ott van, hogy 
belefáradnak az emberek, főként ha 
a megélhetésük is veszélybe került, 
és valamilyen szinten érthető is a 
felháborodásuk, viszont azt kellene 
megérteni, hogy valamennyi áldo-
zatot mindenkinek vállalnia kell, 
mert a felelősség közös. A kommu-
nikáció is elindult ebbe az irányba 
az utóbbi időben, már nemcsak a 
félelemkeltés működik, de való-
színűleg már késő, mivel a hülyeség 
annyira elterjedt, hogy már csak 
akkor fog alábbhagyni, amikor min-
denkinek lesz koronavírusos isme-
rőse” – vetítette előre Fejér Szilárd, 
aki szerint néhány hónap múlva 
mindenképp alább fog hagyni ez a 
vírustagadásos mozgalom.
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Erdélyi megyékben tombol leginkább a járvány   

Fehér megyében már a bukaresti szintet is meghaladta az új koronavírus-fertőzöttek száma, de Kolozs 
és Hargita megye is közelít a kritikus szinthez. A dél-erdélyi megyében már a 3,26 ezreléket is elérte az 
elmúlt két hétben regisztrált új fertőzöttek száma, míg a fővárosban – amely eddig a koronavírusos be-
tegek jelentős hányadát adta – ez a ráta tegnap 3,25 volt. Bukarestet újabb két erdélyi megye követi a 
„feketelistán”: Kolozs megyében 2,8, míg Hargita megyében 2,78 ezreléket mértek. Kolozs megyében 
az új esetek száma tegnap újabb rekordot döntött, 343 új fertőzöttet jegyeztek. Kolozsváron ma lépnek 
életbe a korlátozó intézkedések, bezárnak a mozik, színházak, éttermek és kocsmák belterei, és külté-
ren is kötelező lesz a maszkviselés. Mircea Abrudean prefektus tegnap bejelentette, hogy a megyében 
újabb város, Dés gyarapítja a vörös zónák listáját, ahol jelenleg 3,27 ezrelék a fertőzöttségi arány. A 
mezőségi városban péntek 0 órakor lépnek életbe az újabb korlátozó intézkedések. Hasonlókat ko-
rábban a közeli Szamosújváron is be kellett vezetni. Hargita megyében is egyre több az új eset, tegnap 
megközelítette a százat, 97 új fertőzést jelentettek a hatóságok. Több település mellett Csíkszereda és 
Székelyudvarhely is vörös zónának minősül, az elmúlt napokban szigorították a járványügyi intézkedé-
seket. Kettő fölött van az ezer lakosra jutó megbetegedések aránya Vâlcea (2,49), Szilágy (2,4), Bákó 
(2,29), Temes (2,22), Maros (2,15), Brassó (2,09) és Teleorman (2,06) megyében is. Míg a legalacso-
nyabb fertőzöttségi arányt Argeş (0,69), Vrancea (0,76), Mehedinţi (0,77), Buzău (0,81), Tulcea (0,91), 
Olt (0,96) és Călăraşi (0,98) megyében jegyezték. Közben Romániában a második legmagasabb a 
koronavírus-fertőzésnek tulajdonítható halálozási ráta európai uniós összevetésben, csak Csehor-
szágban súlyosabb a helyzet. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) által 
kedden közzétett kockázatfelmérés szerint Romániában az azt megelőző tizennégy napot vizsgálva 
4,5 haláleset jutott 100 000 lakosra. Csehországban eközben 7,1-es halálozási rátát regisztráltak. A 

stockholmi székhelyű szervezet által közölt elemzés szerint a harmadik Spanyolország 3,8 halálesettel 
100 000 lakosra, majd Magyarország és Belgium következik 3,7-tel, illetve 3,1-gyel.  (Munkatársainktól)




