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Akit megdöbbentettek a számok
Barabási Albert László fi zikus a székelyföldi megyék alacsony átoltottságáról beszélt

KOR P O S AT T I L A

K ötetlen beszélgetésre hív-
ta szombaton Csíkszereda 
alpolgármestere, Sógor 

Enikő a sajtó képviselőit, a beszél-
getőpartner Barabási Albert László 
hálózatkutató volt. A tudós – mint 
mondta – hazalátogatásakor meg-
döbbent azon az alacsony átoltott-
sági arányon, amellyel a székely-
földi megyék rendelkeznek (Hargita 
megye átoltottsága 34,7 százalék, 
Kovászna megyéé 28,5%, Maros 
megyéé pedig 46%).

„Kutatóként mindig tudtuk, hogy 
lesz majd egy ilyen járvány. Csak a 
méretét, az időpontját és az elhalálo-
zási rátáját nem tudtuk meghatároz-
ni. Az egyesült államokbeli North-
eastern Egyetem Komplex Hálózati 
Kutatóközpontjában már a járvány 
berobbanása előtt azt jósoltuk, hogy 
nagy baj lesz ebből a vírusból” – ele-
venítette fel a központ alapítója, aki-
nek a laborjában 6000 orvosságot 
teszteltek majom-, majd emberi sej-
tekben a koronavírus elleni megfele-
lő gyógyszer kifejlesztése érdekében. 
„Először is büszkék lehetünk arra, 
hogy a székelyföldi régióban eleinte 
kevés fertőzött volt. Tavaly decem-
berben oda kellett fi gyelni egymásra, 
maszkot kellett hordani, így a leg-
alacsonyabb fertőzöttségi adatokkal 
rendelkezett a régió. Most pedig, 
amikor van megoldás a problémára, 
ami működik, azt a legjobb barátaim, 
ismerőseim, az általam tisztelt embe-
rek nem hajlandók elfogadni” – utalt 
a Hargita és Kovászna megyei ala-
csony átoltottsági arányra.

Hitelesség hiánya

Barabási – aki két Pfi zer-vakcina 
után harmadik oltásként Modernát 

kapott – úgy látja, a régió lakossága 
még nem ismerte fel, mennyire fon-
tos az oltás. „Karikó Katalin szemé-
lyes jóbarátom, akinek a munkája 
ebben a helyzetben egy csodával 
ér fel. Munkájának köszönhetően 
azt az egy kis molekulát ültetik be 
a szervezetbe, amelyik megállítja 
a fertőzést. Tavaly áprilisban is raj-
tunk csodálkozott az ország, amikor 
Csíkszereda főterén fegyelmezetten 
ételt szenteltettünk, többek között én 
is. Úgy gondolom, elszalasztunk egy 
lehetőséget, hogy megállítsuk ezt a 
vírust a térségben. És ennek ára van: 
aki nem éli túl, annak a gyerekei, 
unokái nem születnek meg, és mi 
egy kis nemzet vagyunk itt, Székely-
földön” – érvelt az oltás fontossága 

mellett. Szerinte az oltás nemzeti 
érdek is azért, hogy megmaradjunk. 
Számára az is megdöbbentő, hogy 
nincs többségi felelősségvállalás a 
politikusok és az egyházi vezetők 
részéről. „Nem vállal szerepet a po-
litikai élet, hiszen kétséges, hogy 
mennyire marad meg a népszerűsé-
gük, ha kiállnak az oltás mellett. A 
kommunizmus alatt az egyház egy 
összetartó erő volt. Én azt várnám, 
hogy papjaink első sorban legye-
nek, biztassák híveiket a védőoltás 
felvételére” – értékelt. A kutató sze-
rint ebben a helyzetben is a magyar 
állam által képviselt álláspontot 
kellene követniük a székelyeknek. 
Szerinte félreinformáló kampány 
zajlik, amit ellensúlyozni kellene. 
„Komoly vitát váltott ki, amikor az 
Amerikai Egyesült Államokban az 
oltáshoz kötötték a tanárok és orvo-
sok munkavállalását. Elárulom, je-
lenleg is vannak orvosaink és taná-
raink, nem állt le az élet” – tudatta 
Barabási, akinek a lakóhelye körül, 
Bostonban a lakosság 70 százaléka 
beoltatta magát.

A kutató szerint a közösségi tu-
datnak nagy ereje van a székelyek 
körében. „Tradicionálisan izolált em-
berek vagyunk itt. A székely viccek 
is erről szólnak: a szociális hálónk 
lényegében szűk és szoros néhány 
ember felé, de ennél nem tágabb. 
Ez az előnyünkre válik, de csak bi-
zonyos ideig. A jelenlegi mutáció 
sokkal gyorsabban terjed, és erre 
már a mi társadalmi viselkedésünk 
nem elég” – jellemezte az emberi 
berendezkedést. Azt is hiányolja, és  
kormányzati hibának tartja, hogy az 
Amerikai Egyesült Államokkal ellen-
tétben a gyógyszertárakban, illetve 
valamennyi háziorvosnál nem lehet 
igényelni az oltást.

A beoltatlanok járványa

Ausztria példáját hozta fel, ahol Euró-
pában egyedülálló módon kötelezővé 
tennék az oltást. „Nem arról van szó, 
hogy hatvanszázalékos az átoltott-
ság és mégis baj van. Sokkal inkább, 
hogy a meglévő negyven százalék 
körében továbbra is terjed a vírus. 

Első perctől közölték, hogy a vakci-
nák nem nyújtanak százszázalékos 
védettséget. Ha egy oltott személy 
megbetegszik, az nem bizonyíték ar-
ra, hogy az oltás hatástalan. Az oltás 
eff ektivitása már mérhető: tízből 3–4 
ember el fogja kapni a betegséget, és 
ez hozzátartozik a folyamathoz” – 
mutatott rá. Szerinte fel kell vállalni, 
hogy ez nem egy tökéletes oltás.

Hogyan tovább?

„Tudni kell, hogy a társadalomban 
mindig is jelen lesz ez a vírus, kiirtani 
nem lehet. De ha megfelelő immu-
nitás épül ki a népességben, akkor 
irrelevánssá válik a jelenléte. Ehhez 
azonban elképzelhető, hogy a követ-
kező időszakban félévente oltáshoz 
kell folyamodnunk. Senki nem látja 
még a végét, még mi sem tudunk jó-
solni ebben a kérdésben” – magya-
rázta. Hargita és Kovászna megye 
30 százalék körüli átoltottságának 
jövőre gyakorolt hatásáról érdeklőd-
ve a hálózatkutató elmondta, 
sok jóra nem számíthatunk. 
„Ilyen arány mellett nincs el-
lenállás a vírussal szemben. 
Nyolcvanszázalékos átol-
tottságnál vagy fertőzöttség 
utáni immunitással lehetne 
erről beszélni. Aki be van olt-
va, az védve van, de bizonyos 
százalékban terjeszteni tudja 
a vírust, aki viszont nincs, 
az épp olyan veszélyben van, 
mint a járványhelyzet elején minden-
ki” – válaszolta kérdésünkre.

Barabási szerint arra a feltéte-
lezésre, hogy az oltás meddőséget 
okoz, nincs bizonyíték. „Rövid idő 
alatt fejlesztették ki a védőoltást, és 
emiatt bizalmatlanok az emberek. 
De tudni kell, hogy az orvostudo-
mány történetében soha nem volt 
olyan pillanat, amikor a kutatóvilág 
egyetlen problémára koncentrált 
volna. Mi is leálltunk, és csak a ví-
russal foglalkoztunk, így jött létre 
az új típusú oltás” – ismertette. Ösz-
szegzésként úgy fogalmazott: jelen-
leg nekünk kell eldöntenünk, hogy 
ezt a folyamatot meg akarjuk-e állí-
tani az oltással.

A kutató szerint 

az orvostudomány történetében 

soha nem volt olyan pillanat, 

amikor a kutatóvilág egyetlen 

problémára koncentrált volna

▾  F OT Ó : V E R E S N Á N D O R

• Megdöbbent a székelyföldi megyék alacsony átoltott-
sági arányán Barabási Albert László világszinten elismert 
fizikus. A csíkkarcfalvi születésű, Bostonban élő hálózat-
kutató szombaton Csíkszeredában beszélt a koronaví-
rus-járványról és a védőoltás szükségességéről.

S zámos európai országban vo-
nultak utcára az emberek a 

hétvégén, tiltakozva a zöldigazolvá-
nyok bevezetése és a járvány miatti 

korlátozások ellen, több he-
lyen erőszakba torkolltak a 
demonstrációk. Hollandia 
több városában is össze-
csapások voltak, miután a 
hatóságok részleges zárla-
tot vezettek be az újjáéledő 
járvány miatt, emellett azt 

tervezik, hogy betiltanak bi-
zonyos helyszíneket az oltatlanok 
számára, beleértve a bárokat és ét-

termeket. Szombaton este Hága egyik 
népszerű negyedében több százan 
kövekkel és más tárgyakkal dobálták 
meg a rend őröket, és kerékpárokat 
gyújtottak fel. Öt rendőr megsérült, 
legalább egy embert őrizetbe vettek. 
Rotterdamban hét ember megsebe-
sült rendőrségi lövésektől péntek 
este a járványügyi korlátozások el-
leni erőszakos megmozdulásokon. 
A tiltakozók autókat, robogókat, te-
raszokat gyújtottak fel, tűzijátékokat 
gyújtottak meg, kövekkel dobálták a 
rendőröket, tűzoltókat; a rendfenn-
tartók vízágyúval és lovas egységek-

kel próbálták feloszlatni a tömeget, 51 
embert őrizetbe vettek. A holland ki-
kötőváros polgármestere „erőszakor-
giának” nevezte a történteket. Az ösz-
szecsapásokban többen megsérültek, 
köztük rendőrök és újságírók is. Az 
ügyvivő holland kormány szilvesz-
terre is betiltotta a tűzijátékok, petár-
dák használatát az egész országban.

Tízezrek vonultak utcára

Megatüntetést rendeztek szombaton 
Bécsben is a járvány elleni korlátozá-
sok, valamint az oltás kötelezővé téte-

le ellen. Az osztrák fővárosban tízez-
rek vonultak utcára, és a tüntetők egy 
része megdobálta a rendőröket, egyes 
hírek szerint egy szolgálati fegyvert 
is megpróbáltak megszerezni. A ha-
tóságok több tiltakozót őrizetbe vet-
tek. A tiltakozáshullámot az váltotta 
ki, hogy az osztrák kancellár pénteki 
bejelentése szerint a járványhelyzet 
romlása miatt Ausztriában mától a 
legszigorúbb kijárási korlátozást lép-
tetik életbe. A tervek szerint a lezárás 
tíz napig tart, majd legfeljebb újabb 
tíz nappal meghosszabbíthatják, de 
az oltottak és a gyógyultak számára a 

korlátozások legkésőbb december 13-
án véget érnek. Szombaton az embe-
rek megrohamozták a bevásárlóutcá-
kat és az üzletközpontokat, aki csak 
tehette, még a lezárás előtt be akarta 
szerezni a karácsonyi ajándékokat. 
Alexander Schallenberg beharangoz-
ta azt is, hogy – Európában elsőként 
– jövő februártól kötelezővé teszik a 
koronavírus elleni oltást az ország-
ban. Az intézkedést védelmébe vette 
Alexander Van der Bellen államfő 
is, aki szerint egy társadalomban az 
egyénnek nemcsak jogai, hanem kö-
telezettségei is vannak. 

Tüntetések Európában, Ausztriában lezárás és kötelező oltás




