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Ellentétben az egyesek által 
zajosan hirdetett áltudományos 
állítással, a természetesen meg-
szerzett immunitás nem „jobb” az 
oltás révén szerzettnél. A SARS-
CoV2 ellenes oltásokról sincs 
olyan adat, ami az immunitás 
gyengülését támasztaná alá.

Egyesek arról számoltak be, 
hogy a bekapott oltás után nem 
sokkal éppen koronavírusban 
betegedtek meg. Van-e összefüg-
gés a kettő között, vagy csupán 
merő véletlen?

A védettség nem az első tűszú-
rástól számítandó, a kialakulása 
időigényes folyamat. Az oltás tí-
pusától függ, mennyi időn belül 
alakul ki az elvárható legjobb vé-
dettség: a két dózisból álló oltások 
esetében a második adag felvételé-
től számított 7-10. nap után érhető 
el. A megbetegedett oltott szemé-
lyek zömének nem volt teljes az 
oltási sémája. Másrészt, különösen 
az intenzív vírusaktivitás idején a 
teljesen oltott személyek között is 
előfordulhat megbetegedés, de en-
nek kockázata sokkal kisebb, mint 
az oltatlanoknál. Gyakran hallani 
olyan kijelentéseket, hogy az ol-
tás értelmetlen, mert nem biztosít 
100%-os védettséget. Érdemes 
azért azon elgondolkodni, hogy a 
94-95%-os, a 86% de még az 56%-
os védettség is a nullánál sokkal 
jelentősebb, a súlyos megbetege-
déssel szemben nyújtott védelem 
pedig felbecsülhetetlen, hiszen 
adott esetben az életet jelentheti. 

Emellett pedig minden egyes ol-
tott személy hozzájárul a közösség 
immunitásának eléréséhez, ami a 
járvány tartós leküzdéséért fontos.

Koronavírusteszttel kimutat-
ható-e a betegség olyan személy-
ben, aki korábban már bekapta 
az oltást?

A PCR teszt és az antigént ki-
mutató gyorstesztek ugyanúgy 
használhatók oltottak esetében is. 
Az ellenanyagszintet meghatározó 
tesztek között is vannak olyanok, 
amelyek segítségével elkülönít-
hető a fertőzés, valamint az oltás 
nyomán szerzett védettség. Tekin-
tettel arra, hogy az utóbbi időben 
megnőtt az igény az oltás után 
kialakult ellenanyagszint ellenőr-
zésére (felszíni S fehérje ellenes 
ellenanyag kimutatása révén), a 
legtöbb laboratórium erre tért át, 
ez viszont nem tesz különbséget a 
természetes és oltás révén szerzett 
immunitás között.

Hálózatkutatók szerint csak 
akkor szabadulhatunk meg a 
koronavírustól, ha a Föld lakos-
ságának 60-70 százaléka átesett 
a betegségen vagy be van oltva. 
Mások szerint ezentúl mindig 
együtt kell élnünk e vírussal. Több 
évig is elhúzódhat a járvány?

Akár ennél magasabb érték el-
érésére is szükség lehet, amennyi-
ben a hatékonyabban terjedő vari-
ánsok teret hódítanak. A védettségi 
arány mindenképpen meghatáro-
zó szerepet játszik a járvány alaku-
lásában, a vírus tulajdonságainak 
alakulásával egyidőben. Ezért mi-

nél előbb minél többen oltatnak, 
annál jobbak az esélyek a járvány 
lecsengésére. Ellenkezőleg, elhú-
zódó járvány esetében egyre nő a 
variánsok szelekciójának esélye, 
hiszen minél több szervezetben 
zajlik a vírus replikációja, annál 
több lehetőség adódik erre a vélet-
lenszerű eseményre.

A járvány kialakulása óta a 
kormányok több, egymásnak el-
lentmondó intézkedést hoztak a 
pandémia megfékezése érdeké-
ben. Ez annak tudható be, hogy 
a szakemberek sem tudják pon-
tosan, mivel állunk szemben?

A kezdeti egy-két hónapot le-
számítva a fontos kérdésekben 
megvolt a szakmai konszenzus. 
De összességében nem létezett 
egy bejáratott, kitapasztalt recept 
arra vonatkozóan, hogy országos 
szinten mikor milyen intézkedés 
bizonyulhat célravezetőnek. Ha 
visszatekintünk, akkor van már 
sejtésünk arra vonatkozóan, mi 
működött és mi nem. Sok esetben 
viszont a szakmai ajánlásokat a 
politikai érdekek mögé (alá) ren-
delték. Nagyon zavaróak voltak 
az értelmetlen intézkedések, hi-
szen ezek mindinkább aláásták 
a döntéshozókkal szembeni bi-
zalmat. De még azokkal együtt 
is, ha a lakosság a közös érdekért 
betartja a zömükben mégiscsak 
szükséges szabályokat, akkor je-
lentősen hozzájárulhat a járvány-
görbe ellaposításához egy-egy kri-
tikus időszakban. Azt is láthattuk, 
hogy minden országban vannak 
szkeptikusok, vírus- és oltástaga-

dók… Talán arányaikban van csak 
különbség. Ez az arány azonban 
döntő a járvány jövőbeli alakulása 
szempontjából.

Egyesek szerint a vírus kiala-
kulása a véletlen műve, az össze-
esküvés-elméletek rajongói sze-
rint a háttérhatalmak tudatos 
manipulációjáról van szó, egy-
házi berkekben isteni fi gyelmez-
tetésről vagy megpróbáltatásról 
beszélnek. Ön mit gondol erről?

Ezt a kérdést mikrobiológus-
ként közelítem meg. A vírus egy 
biológiai entitás, aminek „célja” 
a fennmaradás, minél több gaz-
daszervezetben való szaporodás. 
Nem feltétlenül a pusztítás, hiszen, 
ha idejekorán megöli a gazdáit, 
akkor saját terjedési esélyeit is 
rontja. „Vírusszemszögből” nézve, 
a legjobb stratégia a könnyű terje-
dési lehetőség és a nem túl súlyos 
gazdakárosítás, mert ez biztosítja a 
számára legtöbb új egyed kialaku-
lását. Ilyen szempontból a SARS-
CoV2 egy rendkívül sikeres vírus. 
A mi szemszögünkből különösen 
rossz kifejlet az, hogy a sikeres 
terjedés nagy fertőzési esetszámo-
kat generál, ami alacsony letalitás 
mellett is nagyszámú halálos áldo-
zatot követel. A spanyolnátha után 
ez a világjárvány szedte a legtöbb 
áldozatot, ami egyedülálló hely-
zetet teremtett a modern medicina 
világában. A megengedhetetlenül 
magas halálozási számokon túl 
pedig egyes túlélőknél jelentős és 
hosszú távú károsodásokkal kell 
számolni, ami mindenképpen a 
megelőzés fontosságát emeli ki.

Tény, hogy az előző két újon-
nan megjelenő, súlyos emberi 
fertőzést okozó koronavírusról – a 
2002-ben megjelent SARS-CoV és 
a 2012-ben megjelent MERS-CoV 
– igazolták a természetes eredetet. 
Denevér koronavírusok civetmacs-
ka, illetve dromedár közvetítésével 
kerültek emberközelbe és ezt kö-
vetően alkalmazkodtak az emberi 
szervezethez. A mikrobiológiá-
ban jól ismert „forgatókönyv” ez, 
és nem csak a koronavírusokkal 
kapcsolatosan – példa rá az Ebola 
vagy az infl uenzavírusok evolúció-
ja. Mindaddig, amíg a biológia tör-
vényei alapján megmagyarázható 
egy jelenség, addig nem a szán-
dékos emberi beavatkozás az első 
dolog, ami eszembe jut. Természe-
tesen, ha egyértelmű bizonyítékok 
támasztják alá az emberi mulasz-
tás, netán gonoszság tényét, azt el 
kell ismerni. Jelenlegi tudás szerint 
viszont a mérleg nyelve a természe-
tes evolúció felé mutat, több szem-
pont miatt: nincs igazolt mestersé-
ges szekvenciára utaló génszakasz 
a SARS-Cov2 genomjában, illetve 
eddig két olyan természetben ke-
ringő állati koronavírust találtak, 
ami a SARS-CoV2-vel közeli ro-
konságban van és ez a természe-
tes evolúciót valószínűsíti. Ez még 
nem elég a szolid evidenciához, de 
egyelőre ennyit tudunk.

Jelenleg a megoldás a legfon-
tosabb, függetlenül attól, hogyan 
és honnan jött ez a súlytás, ami 
felforgatta az életünket. A sok 
rossz mellett viszont tanulságos 
(volt), egyéni és társadalmi szin-
ten egyaránt.
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Koronavírus-járványban életet ment az oltás

S
zatmárnémetiben avat-
ták fel az elmúlt hétvé-
gén a felújított római 
katolikus püspöki szé-
kesegyházat az Euró-

pai Unió, a magyar és a román 
kormány közös támogatásával. 
A szatmári templomfelújítás az 
olyan kivételezett esetek közé 
tartozik, amelyhez az egyház 
jelentős uniós pályázati támo-
gatást nyert el, emellett a mun-
kálatokat román kormányzati 
forrásból is megfi nanszírozták. 
Mint a legtöbb erdélyi magyar 
templom esetében, ezúttal is el-
engedhetetlen volt a magyar kor-
mányzati támogatás. Ahogyan 
szerte a Kárpát-medencében an-
nak a háromezer templomnak a 
felújításánál, amelyeket e jelen-
tős pénzügyi források nélkül ha-
mar kikezdene az idő vasfoga.

A mai liberális világnézetű 
Európai Unióban egyedülálló 
teljesítmény, hogy Magyarország 
területén, illetve a Trianon utáni 
utódállamok magyarok lakta ré-

gióban nem csak háromezer ma-
gyar templomot újítottak fel az 
elmúlt években, hanem száz újat 
is építettek Erdélyben, a Délvidé-
ken, Felvidéken, Kárpátalján és a 
mai Magyarországon. Legutóbb 
az újjáépített mezőpaniti és az 
eredeti szépségében felújított 
15. századi apanagyfalui (Besz-
terce-Naszód megyei) műemlék-
templom átadásán jártam, de so-
rolhatnám, hogy csupán szűkebb 
pátriámban, Kolozsváron és kör-
nyékén hány templom újult meg. 
Legemlékezetesebb a pár éve ere-
deti pompájában átadott Farkas 
utcai református templom, illetve 
a Kolozsvárral összenövő Szász-
fenes új református temploma. 
A következő fontos állomás lesz 
a kincses város emblematikus 
templomának, a 14. században 
épült, gótikus stílusú Szent Mi-
hály-templom teljes felújításának 
a befejezése.

Hasonló leltárt tudnánk 
szerte Erdélyben készíteni a Bar-
caságtól Székelyföldön, Kalota-
szegen és Dél-Erdélyen át a Parti-
umig. Az elmúlt száz évben soha 
ennyi magyarországi közpénz 
nem jutott templomfelújításra, és 
az is jó hír, hogy erdélyi magyar 
gyülekezetek román kormányzati 
források is pályázhatnak.

Miközben Nyugat-Európában a 
legtöbb templom kong az üresség-
től, Európa keleti felében a gyüle-
kezetek tataroznak, építkeznek, 
terveznek. Keresztény emberként 
jövőt látnak egyházukban. Egy elvi-
lágosiasodott német, francia vagy 
angol ember számára elképesztő 
tapasztalat lehet lengyelországi 
templomokba betérve megélni azt, 
hogy a vasárnapi szentmiséket 
tömegek előtt tartják a papok, de 
ha hétköznap mennénk templom-
látogatásra, sok helyen akkor is 
hasonló látvány fogad. A kommu-
nista ellenállás idején megerősö-
dött lengyel egyház példájából mi, 
magyarok is sokat tanulhatunk a 
Kárpát-medencében, ahogyan az 
ortodox egyházak kemény kiállása 
is követendő példa a keresztény ér-
tékek, elsősorban a család megtar-
tó szerepe miatt.

A liberális métely által átita-
tott társadalmak számára a legna-
gyobb pazarlás templomokra és 
egyéb keresztény értékekre költeni 
a pénzt. Ők csak azt látják, hogy 
római katolikus, protestáns vagy 
anglikán templomaik kiürültek, 
üresen állnak, nincs rájuk szük-
ség. Az ide vezető okokról és a fe-
ledésbe merülő keresztény értékek 
következményeiről nincs már vita. 
Mint ahogy arról sem, hogy a nyu-

gat-európai országokba tömegesen 
bevándorló muszlim, meg egyéb 
világvallások képviselői miért tud-
nak hihetetlen gyorsasággal teret 
hódítani és rákényszeríteni szo-
kásaikat és érzékenységüket a ke-
resztény gyökerektől „szabaduló” 
őshonos közösségekre.

Ha az egyre szembeötlőbb 
társadalmi és kulturális külön-
bözőségek okait próbáljuk meg-
érteni az Európa két térfelén élő 

nemzetek között, elegendő, ha 
a keresztény hitbéli szokásokat 
és kötődéseket vesszük szem-
ügyre. Ha összehasonlítjuk a 
Kárpát-medencében pár év alatt 
megújult mintegy háromezer ma-
gyar templom üzenetét azzal a 
fájdalmas nihillel, amely a nyu-
gat-európai egyházak térvesz-
tését jelenti. Nem vitás, hogy a 
kétféle mentalitású világ közül 
melyik áll vesztésre.

Háromezer templom

Makkay József

folytatás az                 oldalról2.

A végéhez közeledik a város történelmi ékességének számító dési 
református templom teljes felújítása is

FOTÓ: MAKKAY JÓZSEF




