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Mintegy 10 százalékkal növe-
kedett az elhalálozások aránya 
idén július–augusztusban 
Erdélyben a tavalyi év hasonló 
időszakához képest, a többlet a 
koronavírus-járvány közvetlen 
és közvetett hatásainak tulaj-
donítható az Erdélystat szerint. 
Az erdélyi statisztikai szolgálat 
összesítése rámutat: kismér-
tékben emelkedett a születések 
száma idén.

 » KRÓNIKA

A z idei év nyári időszakának 
utolsó két hónapjában 2019 
azonos periódusához viszonyít-

va egyértelmű halálozási többlet volt 
megfi gyelhető az erdélyi megyékben. 
Az Erdélystatnak az erdélyi népmoz-
galom alakulását vizsgáló kutatásá-
ból kiderül, július–augusztusban a 
16 erdélyi megyében összesen 14 319 
halálesetet regisztráltak. Ez a 2019-hez 
képest 1256 fős, 9,6 százalékos növeke-
dés már nem tekinthető véletlenszerű 
ingadozásnak a statisztikai szolgálat 
szerint, hanem úgy tűnik, a korona-
vírus-járvány közvetlen és közvetett 
hatásai már megjelentek az összhalá-
lozási statisztikákban is. „Természete-
sen a halálozási többlet nem feleltet-
hető meg a koronavírusban elhunytak 
számának, azonban a halálozási több-
let már van akkora arányú, amely nem 
tekinthető véletlenszerű ingadozásnak 
sem, azaz nagy valószínűséggel közvet-
len (Covid-halálozás) vagy közvetett (pl. 
az egészségügyi ellátás igénybevételé-
nek megnehezülésére visszavezethető 
egyéb halálozás) összefüggésben van 
a járvánnyal és következményeivel” 
– hangsúlyozza a kimutatás. Székely-
földön és Közép-Erdélyben a vizsgált 
hónapokban (egyelőre) átlag alatti volt 

a halálozási többlet, mintegy 5 száza-
lékos a tavalyi év azonos periódusához 
képest.

Egyértelműen a koronavírus – 
pontosabban a koronavírus miatti 
korlátozások – hatása áll a nyári há-
zasságkötési adatok mögött is. Idén 
szinte elmaradt a nyári házasság-
kötési csúcsszezon: július–augusz-
tusban csak 8763 házasság köttetett 
Erdélyben, ami jelentős zuhanás az 
előző évvel összevetve. Tavaly jú-
lius–augusztusban még 13 369 há-
zasságkötés történt, vagyis 4606-tal 
több, mint idén. Az Erdélystat által 
készített összesítés szerint a vizsgált 
két hónapban kismértékben, 1,5 szá-
zalékkal nőtt a születések száma az 
előző év azonos időszakához képest : 
12 323 gyermek jött Erdélyben a világ-
ra, ami 182 fővel több az előző évinél. 
Míg ebben az időszakban az élve szü-
letések számát még érdemben nem 
befolyásolhatta a pandémia, hiszen 
ezen gyermekek még a járvány kitöré-
se előtt fogantak, addig a járvány már 
hathatott a halálozási és a házassági 
adatokra.

Csökkent a születésszám 
a Székelyföldön
Az összerdélyi trendekkel szemben 
július–augusztusban az előzetes ada-
tok szerint a Székelyföldön jelentősen 
csökkent a születésszám az előző év 
ugyanezen időszakához viszonyítva: 
893 gyermek látta meg a napvilágot, 
78 fővel, 8 százalékkal kevesebb. Míg 
2019-ben viszonylag kedvezőek vol-
tak a termékenységi mutatók a Szé-
kelyföldön, addig a most megfi gyelt 
termékenységcsökkenés az egész évre 
jellemzőnek tűnik (már az év elején, 
a járvány előtti utolsó hónapokban is 
megfi gyelhető volt). Ugyanakkor a ha-
lálozások számának növekedése is re-
latív alacsony volt a régióban: 1026-an 
hunytak el, vagyis a növekedés „csak” 
4,6 százalékos, 45 fő az előző év júli-

us–augusztushoz viszonyítva. Ez jóval 
az erdélyi átlag alatt van. A házas-
ságkötések száma a Székelyföldön is 
zuhant: a nyár utolsó két hónapjában 
527 pár mondta ki a boldogító igen. A 
csökkenés mértéke 30,7 százalék.

Bihar: bébibumm vagy adathiba?
A Bihar, Szatmár, Szilágy megyéből 
összesített Partium régióban a 2020. 
július–augusztus hónapokban 2237 
gyermek született, 155 gyermekkel 
több az előző év azonos időszakához 
képest, ez jóval átlag feletti, mintegy 
7,4 százalékos növekedés. A növe-
kedés ugyanakkor jelentős részben 
egyetlen adatra, az augusztusi Bihar 
megyei születésszámra vezethető 
vissza, így az is lehet, hogy adathi-
báról van szó (a megyei statisztikai 
jelentés szerint egyetlen hónapban 
94 gyermekkel több született, mint 
egy évvel ezelőtt). A halálozás mér-
tékét tekintve a Partiumban az er-
délyi átlagnak nagyjából megfelelő, 
9,7 százalékos (219 fős) növekedést 
fi gyelhetünk meg. A házasodási 
kedvet tekintve a partiumi régióban 
mintegy 30,3 százalékos csökkenést 
regisztráltak, ami 1582 házasságot je-
lent, 688-cal kevesebbet a tavalyinál.

Öt százalékkal több 
elhalálozás Közép-Erdélyben
A Kolozs és Maros megyéből álló Kö-
zép-Erdély régiójában 2323 gyermek 
jött a világra két hónap alatt, ami 
2,3 százalékkal haladja meg az előző 
évi adatokat. A halálozások számát 
tekintve (2561 eset) átlag alatti, 5 
százalékos növekedést fi gyelhetünk 
meg, ami összesen 121 halottal több 
az előző éves adatokhoz viszonyítva. 
A házasságkötések száma itt az átla-
gosnál kisebb, de szintén jelentős, 
27,1 százalékos visszaesést mutat. 
2019 nyarának utolsó két hónapjá-
ban 2243, míg idén 1635 házasság 
megkötésére került sor a régióban.

KÖZVETLENÜL KIHAT A JÁRVÁNY A NÉPMOZGALOM ALAKULÁSÁRA AZ ERDÉLYI MEGYÉKBEN

Nőtt az elhalálozások aránya
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A halálozási többlet már van akkora arányú, amely nem tekinthető véletlenszerű ingadozásnak

Ha kinyitnak, az a baj, 
ha bezárnak, az a baj

Miközben a járvány enyhén szólva is fenekestől fel-
fordította életünket, sejtjük, hogy világszerte kínlód-
nak a helyes döntések meghozatalával a hatóságok. 
Persze az is borítékolható, hogy bármilyen hatósági 
válasz is érkezzen a pandémiára, az valakinek vala-
miért nem jó. Ettől függetlenül egész biztosan nem 
lenne lehetetlen olyan szabályozásokat hozni, ame-
lyek valóban segíthetnének a társadalomnak minél 
épebb ésszel, lélekkel, testtel átvészelni a világjár-
vány nem könnyű, és úgy tűnik, nem rövidre szabott 
időszakát.

Sajnos a hazai társadalom azonban már nem 
reménykedik abban, hogy a döntéshozók bár va-
lamennyire is megbízható, megnyugtató intézkedé-
seket foganatosítanak. Az elmúlt nyolc hónapban 
ugyanis egyre inkább elvesztették hitelüket: „jeles-
re” vizsgáztak kapkodásból, egymásnak ellentmon-
dó, ad hoc döntésekből. Kezdeményeztek valamit, 
aztán gyorsan érvénytelenítették, hoztak más rende-
leteket, majd azokat is visszavonták, és így tovább. A 
vak is láthatja, képtelenek bár a lehetőségek szerint 
észszerűen, következetesen viszonyulni az önmagá-
ban is számos fronton kiszámíthatatlanságot szülő 
járványhelyzethez. Tegyük hozzá azt is, nem alapta-
lanok a meglátások, miszerint az önkormányzati és 
parlamenti választások megtartásának rendeltek, 
rendelnek alá számos, a járványügyi szabályozáso-
kat illető döntést.

Eleve szkeptikusan viszonyul a lakosság a dönté-
seikhez, így nem csoda, hogy hideget és meleget is 
kapnak az elképzelések. Az is, miszerint fokozatosan 
megnyitnák az óvodákat és iskolákat. (Ha kinyitnak, 
az a baj, ha bezárnak, az a baj...) A kiszivárgott sajtó-
értesülések szerint mindezt attól függetlenül tennék, 
hogy az egyes megyékben, településeken milyen a 
koronavírussal fertőzöttek aránya. Épp e cikk meg-
írása közben érkezett a hír, hogy az egészségügyi 
miniszter cáfolta is gyorsan az információt, mond-
ván: csak akkor nyitnak ki az iskolák, ha csökken a 
fertőzések száma. Íme, kiváló példa arra, mennyire 
gyorsan változik a helyzet: az ember már nem is ámul 
el azon, hogy a hatóságok mintha dróton rángatott 
marionettnek tekintenék a lakosságot.

Az is okkal nehezményezhető, hogy az elmúlt hó-
napokban gyakorta diszkriminatív, egyáltalán nem 
körültekintő előírások születtek. Sokan vetik fel jogo-
san: ha bezárták az iskolákat, miért lehetnek nyitva 
a plázák? Mit ér, hogy zárva a tanintézetek, ha a di-
ákok közben simán együtt bulizhatnak, szórakozhat-
nak? Vagy: ha színházba, moziba nem lehet járni, va-
jon kocsmába menni miért lehet? Hiszen a vírus nem 
válogat, nem aszerint jut be a közösségekbe, hogy 
hol folytatnak a gazdaság vagy politikum számára 
előnyös avagy kevésbé jövedelmező tevékenységet.

Az iskolák újranyitásával kapcsolatban egyébként 
jogosan merülnek fel pró és kontra érvek. Visszatet-
sző, hogy miközben lassan az egész országot meg-
bénítja a járvány, és egyre több település kerül vesz-
tegzár alá, a hatóságok épp akkor kezdik fontolgatni, 
hogy kinyitják a tanintézetek kapuit. A szakértői vé-
lemények szerint nagy az esély arra, hogy a gyerekek 
zöme tünetmentesen vészelheti át a fertőzést. De mi 
a garancia arra, hogy nem adják át idősebb család-
tagjaiknak, akik veszélyeztetett korosztálynak mi-
nősülnek? Másfelől az is igaz, hogy az iskolába járás 
a társadalom egy része számára megoldást jelente-
ne a mindennapok megszervezésében: sok szülő 
nem tudja megoldani a kisebbek felügyeletét, ezért 
otthoni munkára kényszerül ő is, ami hosszú távon 
nyilván nem eredményes. Közben persze a távokta-
tás sok sebből vérzik, bár az ország legnagyobb ré-
szén kötelező, az ígéretekkel ellentétben sok helyen 
sem a tanárok, sem a diákok nem kaptak hozzá fel-
szerelést.

Kár is lenne tovább sorolni a hiányosságokat, el-
lentmondásokat, a teljesen kiszámíthatatlan dön-
téseket. Egyvalami valószínűnek látszik. Kívánatos 
lenne, ha a hatóságok legalább részben azt az üze-
netet közvetítenék a társadalom felé: bár valóban 
nem könnyű a helyzet, de igyekszenek megnyugtató, 
megbízható intézkedéseket, szabályozásokat vezet-
ni be. Az biztosan nem lenne baj.
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 » SZÉCHELY ISTVÁN

A nyári elemzés után újból meg-
vizsgálta a koronavírushoz köt-

hető elhalálozás veszélyét növelő 
kockázati tényezőket az Országos 
Közegészségügyi Igazgatóság Fer-
tőző Betegségeket Ellenőrző és 
Felügyelő Országos Központja. 
Majdnem 22 ezer beteg esetét átta-
nulmányozva publikálták a vizsgá-
lat eredményeit. Az elemzés megál-
lapította, hogy a szív-ér rendszeri 

alapbetegségekkel rendelkező ko-
ronavírusos betegek esetében 
mindkét nemnél 3,48-szor nagyobb 
az elhalálozás kockázata, mint 
azoknál, akiknek nem volt ilyen 
alapbetegsége. A júniusi elemzés 
eredménye is a szív-ér rendszeri 
betegségeket sorolta a legnagyobb 
kockázati tényezők listájának az 
első helyére. 

A lista második helyén sem tör-
tént változás, ezt továbbra is a kró-
nikus vesebetegségek foglalják el A 

harmadik helyre – amelyen koráb-
ban a cukorbetegség szerepelt – ez-
úttal a daganatos megbetegedések 
kerültek. A cukorbetegség ezúttal a 
hatodik helyen szerepel, a krónikus 
máj-, illetve idült tüdőbetegségek 
után. Az Országos Közegészségügyi 
Igazgatóság Fertőző Betegségeket 
Ellenőrző és Felügyelő Országos 
Központja egyébként megállapí-
totta, hogy a kockázati tényezők és 
az elhalálozás közötti összefüggés 
ereje nőtt.

Koronavírus: listavezető kockázati tényezők




