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ELŐSZÓ

A Galaxis útikalauzban1 szeretett Földünkről eredetileg annyi 
állt, hogy ártalmatlan. Ezt a túlságosan rövid és így pontatlan 
jellemzést lényegesen kibővítették a következő kiadásban: job-
bára ártalmatlan. Hasonlóan az új koronavírus (SARS-CoV-2) 
okozta járványt és az általa okozott Covid19-betegséget is elin-
tézhetnénk azzal, hogy olyan, mint az infl uenza. Az elmúlt év 
tapasztalatai alapján kiegészítve: csak halálosabb.

Olyan, mint az infl uenza, csak halálosabb.

Lehet, hogy pár száz vagy ezer év távlatából a történelemköny-
vekben pontosan ennyi marad róla. Feltéve persze, hogy a jövő 
embere egyáltalán tudni fogja, hogy mi az az infl uenza. Ahogy 
mi is – szerencsére – csak a történelemkönyvekből ismerünk 
olyan betegségeket és járványokat, mint a lepra vagy a pestis 
(pedig mindkettő jelen van még sárgolyónkon), és a legutolsó 
nagy világjárványra sem emlékszik az olvasó, hisz alig van olyan 
személy közöttünk, aki élt volna az 1918-as spanyolnátha ide-
jén. Éppen ezért az, hogy hogyan gondolkodjunk egy járványról, 
nem volt része az életünknek, ahogy kórokozókkal, immun-

1 Douglas Adams Galaxis útikalauz stopposoknak című könyvében a címadó elekt-
ronikus zsebkönyv azoknak, akik a Világegyetem végtelenségét járják. Ne feledd 
otthon a törölköződet!
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rendszerrel, járványterjedéssel, oltásokkal kapcsolatos tudásra 
sem volt szükségünk a mindennapjainkban.

Ford Prefect a Földről a „jobbára ártalmatlan”-nál lényegesen 
többet szánt az Útikalauzba, de azt erősen meghúzták. Félő, hogy 
a járványról (járványokról), a kórokozókról és erről a vírusról 
manapság folyó közbeszédet uraló rövid, sommás mondatok is 
épp a rövidségük okán nem adnak hiteles képet a világ sokszínű-
ségéről, és nem engednek teret sem a tudományos alaposságnak, 
sem a megbeszélésnek.

Ezt a könyvet azért írtuk, mert úgy gondoljuk, hogy az „olyan, 
mint az infl uenza, csak halálosabb” nem elegendő a kórokozó jel-
lemzésére. Ha lehetőségünk van egy kicsit részletesebben elmon-
dani, hogyan működik a tudomány, a kórokozók, a statisztika, 
a járványok terjedése, a mutációk, az immunrendszerünk és az 
evolúció, akkor nagyon sok félreértés tisztázható. A biológia, 
a többi természettudománnyal egyetemben, megérthető. A szak-
cikkekkel, a kutatók egymásnak szóló írásaival, de akár a gyógy-
szergyárak gyógyszerhivatalok felé küldött dokumentációi val 
kapcsolatban azonban nem a közérthetőség, hanem a pontos-
ság – a szaknyelv megfelelő használata – az elvárás. Olyanoknak 
készülnek, akik ezt a nyelvet beszélik, ismerik és használják a 
fogalmait. Ha csupán ezeket továbbítjuk a szélesebb közösség 
felé, akkor az sajnos félreértésre is okot adhat.

Az a tudás, amelyre a hírek közötti kiigazodáshoz szükség 
van, átadható. Szándékunk szerint ez az útikalauz felvértezi az 
olvasókat mindazokkal az ismeretekkel, amelyek ezen vagy bár-
mely elkövetkező járvány megértéséhez szükségeltetnek. Először 
bemutatjuk, hogyan működik a tudomány, azaz miként végzünk 
kísérleteket és elemezzük azok eredményét, hogy a körülöttünk 
levő világot megismerjük. Ezt követően írunk a minket fertőző 
kórokozók főbb típusairól és képviselőiről, rámutatva arra, hogy 
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bár a betegséget igen sok esetben már évezredek óta, a kiváltó 
okot alig egy-kétszáz éve ismerjük. A kórokozók egy része olyan 
régen velünk van, hogy eredetük a történelem homályába vész 
(de a modern biológia fel tudja lebbenteni a fátylat a rejtély-
ről). Mások viszont, mint a SARS-CoV-2 is, történelmi időben 
ugrottak át az emberre valamilyen más élőlényről, azaz gazdát 
váltottak. A későbbi fejezetekben rövid áttekintést adunk az 
immunrendszerünk működéséről, és hogy az hogyan ismeri fel 
és küzdi le a szervezetünkbe betolakodó kórokozókat. Szó lesz 
immunrendszerünk erősségeiről és gyenge pontjairól, és arról is, 
hogy hogyan működnek a védőoltások. A védőoltások segítenek 
elérni a nyájimmunitást, azt a populációszintű állapotot, ami-
kor egy járvány már nem tud elterjedni. Összefoglaljuk azokat 
a járványdinamikai alapismereteket, amelyek az exponenciális 
növekedést, az intézkedések késleltetett hatását vagy a járvány-
hullámok kialakulását magyarázzák. És arról is írnuk, hogy mi 
az a mutáció, miért nem kell félnünk tőle, és hogyan érdemes 
gondolkodni a kórokozók evolúciójáról.

Végül természetesen a jelen vírusról és járványról is szólunk. 
A biológiai tények – mint a vírus rendszertani besorolása, fertő-
zésének módja vagy a Covid19-betegség általános ismertetése – 
mellett a könyv vége felé azt is boncolgatjuk, hogy miért terjed 
annyi hamis, pánikkeltő információ. A könyv pont ezen fake 
news cunami ellen készült.

Bár a vírus biológiai objektum, a járványról, a betegségről, 
az egészségről és ezeknek a társadalommal való viszonyáról való 
diskurzus messze túlmutat a biológián. A sikeres járványkeze-
léshez a biológusokon és az orvosokon kívül a járványtanászok, 
közgazdászok, szociológusok, jogászok, pszichológusok és még 
sok más szakértő közös munkájára lenne szükség. Az már egy-
értelmű, hogy ha a kutatók megkapják a szakmájuk gyakor-
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lásához szükséges pénzt és paripát, akkor rekordidő alatt (na 
jó, nem olyan gyorsan, mint a fi lmekben) megoldást találnak 
akár egy teljesen új kórokozó legyőzésére is. Ahhoz már más 
szakértők kellenek, hogy a társadalom egésze hajlandó legyen 
beoltatni magát, vagy betartani a járványkezelési intézkedéseket. 
A társadalomtudósok mondhatják meg, hogy milyen társadalmi 
értékrend mellett szöszmötölhetnek denevérvírusokkal a viro-
lógusok békeidőben, hogy ha ne adj isten, szükség lesz a tudá-
sukra, akkor rendelkezésre álljanak. A kutatók és eredményeik 
sok tekintetben olyanok, mint a tűzoltók: ha nincs tűz, akkor 
akár feleslegesnek is tűnhetnek, de amikor vörös kakas telepszik 
valaki házára, akkor már késő embereket tűzoltónak kiképezni és 
közbeszerzési eljárást indítani tűzoltókocsik vásárlására.

Ne ess pánikba!

A SZERZŐKRŐL

Dr. Kun Ádám evolúcióbiológus és ökológus. Szűkebb szakterü-
lete az élet keletkezése és az emberi együttműködés. Nem retten 
meg a matematikai szimbólumoktól, de a számítógépes model-
leket jobban szereti. Hivatása a tanítás, hobbiból tudományos 
ismeretterjesztéssel foglalkozik. Amúgy egy igazi geek: gémer, 
szerepjátékos, társasozik, és ha a járványhelyzet és a munkája is 
engedi, akkor hosszúkardvívást tanul.

Kozák Eszter biológus, munkája ritka genetikai eredetű mesze-
sedési betegségek egér modelljein való szöszmötölésre és oldatok 
lötybölésére terjed ki. Szabadidejében a járvány kitörése óta a 
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koronavírussal kapcsolatos kérdésekre egyszerű válaszokat adó 
Koronavírus kisokos oldal egyik szerkesztője.

Mokos Judit biológus, munkája során arra keresi a választ, miért 
segítenek az emberek idegeneknek, és ezzel hogyan lehetne klí-
maváltozást megállítani, világbékét teremteni, és egyéb csip-csup 
problémákat megoldani. Szeret mesélni a tudományról, Eszterrel 
egyetemben a Koronavírus kisokos szerkesztője. Amikor éppen 
nem világmegváltó kutatásain dolgozik vagy tudománykom-
munikál, akkor novellákat ír.

Dr. Rózsa Lajos madárgyűrűző és biológus, aki a közlésre 
szánt kézirataival különféle (ornitológia, parazitológia, orvosi 
és állatorvosi járványtan, ökológia, evolúcióbiológia és tudo-
mánytörténet) szakfolyóiratok szerkesztőségeit szokta zaklatni. 
Számos egyetemen megfordult már, de mostanában a kolozsvári 
Babes-Bolyai Tudományegyetemen tanít. Legfontosabb műve 
mégis A típuspéldány elrablása és más rettentő bűncselekmények a 
Természettudományi Múzeumban című mesekönyv, Oláh Dóri 
grafi kus társszerzőségével.
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