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Városok, helyek, emberek –  
a COVID-19 járvány néhány társadalmi és területi vonatkozása 

 

Uzzoli Annamária1 

Bevezetés 

Általában nem szoktam személyes hangvételű részeket betenni a közleményeimbe,  
de most muszáj kivételt tennem… 

Valamikor a kilencvenes évek közepén, amikor megcsapott a tudományos kutatás szele, 
nem volt kérdés, hogy egészségföldrajzzal szeretnék foglalkozni a továbbiakban.  
A mély elköteleződés kiváltója az volt, amikor az egyetemi terepgyakorlat során Buda-
pest VIII. kerületében, Józsefvárosban vizsgáltuk azt a „területi konfliktust”, hogy a vi-
lághírű Semmelweis Klinikák közvetlen közelében élők egészségi állapota lényegében 
egyike a legrosszabbaknak a fővárosban. Akkor és ott értettem meg, hogy a társadalmi 
környezet – és maga a város – milyen súlyosan hat az életünkre, határozza meg a körül-
ményeinket és befolyásolja a lehetőségeinket. „Egészségföldrajzosként” azt gondoltam 
– most már tudom, tévesen –, hogy a társadalmi, gazdasági, kulturális, környezeti hatá-
sok szerepe az egészségben kizárólagosan a krónikus, nemfertőző – például keringési 
rendszeri, daganatos, emésztőszervi, mentális stb. – betegségek gyakoriságában és terü-
leti eloszlásában érhető tetten. „Viszolyogva” tekintettem a fertőző betegségekre, mond-
ván, azok kialakulásában, terjedésében, földrajzi különbségeiben a társadalmi meghatá-
rozottság másodlagos jelentőséggel bír, hisz a fertőzés nem válogat, előbb vagy utóbb 
mindenkit utolér. 

Pedig olvasmányaim során rengeteg külföldi szakirodalom mutatott rá arra, hogy a 
fejlett országok ugyan leküzdték a nagy járványokat, visszaszorították a fertőzéseket, 
mégis a jövőben fel kell készülniük a világjárványok újbóli megjelenésére. Ehhez pél-
dául közvetlenül is hozzájárulhat a nemzetközi migráció, a környezetszennyezés és a 
globális klímaváltozás, a HIV/AIDS helyzet, a társadalmi egyenlőtlenségek fokozódása, 
vagy éppen az endemikus – adott helyen folyamatosan jelenlévő – fertőző betegségek 
járványszerű terjedésének berobbanása.  

                                                        
1 PhD, CSFK Földrajztudományi Intézet, tudományos főmunkatárs 
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Aztán a 2000-es évek elejétől gyülekeztek a viharfelhők a globális égbolton… Pél-
dául a világjárvány lehetőségét magában hordozó SARS-, majd MERS-járvány, illetve 
a 2009-ben pandémiává fejlődő H1N1 influenzajárvány megmutatta a világnak, hogy 
hasonló helyzetek bármikor bekövetkezhetnek. Ez utóbbi globális influenzajárványról 
írt cikket 2010 elején a következő sorokkal zártam: 

„Továbbra is kínzó, megválaszolatlan kérdés maradt, hogy a globalizáció következ-
tében felgyorsult és tömegessé vált népesség- és árumozgások milyen mértékben járul-
hatnak hozzá a korábban helyhez kötött járványok világméretűvé válásához” (Uzzoli 
2010). 

Nem hittem volna, hogy tíz évvel később aktuálissá válnak ezek a gondolatok, és 
valóban váratlanul ért engem is az új típusú koronavírus rendkívül gyors szétterjedése 
és a most már két éve tartó „világuralma”. Közben beláttam, hogy a járvány kialakulá-
sának, dinamikájának, a járványhullámok földrajzi különbségeinek számos társadalmi 
és területi vonatkozása van. Ezekből szeretnék néhány példát bemutatni a következő 
dolgozatban. 

A társadalmi jelenség neve: koronavírus-járvány 

A világjárvány megoldása – értelemszerűen – a fertőzés visszaszorításával kapcsolatban 
alapvetően epidemiológiai (járványügyi és népegészségügyi) és virológiai feladat, azon-
ban összetett következményei az élet minden területét közvetlenül vagy közvetetten 
érinti. Tekinthetjük egy olyan társadalmi jelenségnek is, amely túlmutat az orvostudo-
mányi, egészségügyi kérdéseken, hisz komoly hatásai voltak és vannak a munkaerőpi-
acra, a gazdasági termelésre, a szolgáltatásokra, az oktatásra, vagy éppen a közpolitikai 
gondolkozásra és a döntéshozatalra.  

A koronavírus szerepe az egészségügyben is sokrétűen jelentkezett. A járványügyi 
veszélyhelyzet rövid távon az egészségügyi ellátás növekvő terheivel járt együtt, ami 
adódott az egészségügyi szakdolgozók fizikai és mentális túlterheléséből (különösen az 
intenzív terápiás osztályokon) és esetleges fertőzésükből következő kapacitáshiányok-
ból. Már középtávon jelentkezhetnek a koronavírus-betegség fizikai és mentális egész-
séghatásai, („hosszú COVID”), amelyek ellátása tovább növeli az egészségügy igény-
bevételét. Hosszú távon pedig fel kell készülni arra, hogy a járvány utáni időkben sok 
krónikus beteget kell ellátni, akik csak korlátozottan fértek hozzá az egészségügyi szol-
gáltatásokhoz a járvány idején. Az ellátáshoz való hozzáférés nehézségei különösen 
szembetűnők voltak a járvány idején a fogyatékossággal élők esetében, ami igaz volt 
mind a szociális, mind az egészségügyi, mind az oktatási szféra esetében (Laki 2021). 
Mindezek a rövid-, közép- és hosszútávú hatások egészségromláshoz, az elkerülhető 



44 Uzzoli Annamária 

 

halálozás növekedéséhez, vagy akár az életesélyek csökkenéséhez is vezethetnek  
(Kovács–Uzzoli 2020). A járvány okozta egészségügyi kihívások különösen nagy gon-
dot okozhatnak Magyarországon – hasonlóan a többi posztszocialista országhoz –, ahol 
eleve a lakosság egészségi állapota rosszabb a nyugat-európai átlagokhoz képest (Uzzoli 
et al. 2020).  

Az egészségügy kihívásain túl, szembe kell nézni a gazdasági károkkal is (Koós 
2020), többek között a gazdasági teljesítmény csökkenésével, a sérülékeny ágazatok 
(például turizmus, vendéglátás) hanyatlásával (Bakucz et al. 2021), a munkaerő-piaci 
bizonytalanságokkal (például foglalkoztatás csökkenése, munkanélküliség, jövedelem-
kiesés) (Czirfusz 2021), a kis- és középvállalkozások beszűkülő lehetőségeivel, az ellá-
tási láncok zavaraival, a kiskereskedelem átalakuló kínálatával és vásárlási szokásaival 
(Baldwin, Weder di Mauro 2020; Nicola et al. 2020). Az ingatlanpiacon is jelentős át-
rendeződések történtek meg mind a keresleti (home office miatt felértékelődő zöldöve-
zeti lakások), mind a kínálati oldalon („panel-reneszánsz” lecsengése), és ezek eltérően 
jelentkeztek az egyes nagyvárosok és regionális központok szerint (Kovalcsik–Nagy 
2021), illetve komoly visszaesés következett be a fővárosi Airbnb-piacon a járvány első 
évében (Boros–Kovalcsik 2021). A sort folytathatjuk, és valószínűleg meg is tesszük 
majd a 2020-as évek első felében, hiszen egyelőre nem látjuk előre az összes lehetséges 
következményt. Nehéz előre megmondani, hogy az elkövetkezendő években az élet-
színvonal és az életkörülmények változása milyen új jelenségeket von maga után, és 
ezek közül melyek maradhatnak meg tartósan (UNDP 2020a; 2020b).  

A pandémia gazdasági hatásai súlyosak és szerteágazóak. Bizonyos gazdasági ága-
zatokra gyakorlatilag azonnal hatott, míg másutt csak később éreztette negatív hatásait. 
A 2010-es évek elejétől világszerte fokozatosan emelkedő gazdasági teljesítmény és az 
ebből fakadó fokozott gazdasági növekedés korszakát a vírus terjedése és a lezárások, 
kijárási korlátozások miatti bevétel- és termeléskiesések megszakították (Evans 2020). 

A koronavírus-járvány és -válság meglévő és lehetséges következményeivel, össze-
függéseivel kapcsolatban hangsúlyozni kell, hogy az elszegényedés és a társadalmi 
egyenlőtlenségek mélyülése fenyeget a pandémia hosszú távú társadalmi-gazdasági ha-
tásai mellett (1. ábra). A járvány felszínre hozta, de egyben el is mélyítette a létező 
társadalmi egyenlőtlenségeket, illetve újak kialakulásával járt együtt. A digitalizáció 
nemcsak megkönnyítette az életet a járvány idején, hanem új lehetőségeket is teremtett 
a mindennapokban, de ez nem mindenki számára volt alapfeltétel (Kovács 2020). Hát-
rányos helyzetű területeken a helyi lakosok többsége sem a szélessávú internethez, sem 
az egyéni digitális eszközökhöz nem fértek hozzá, így számukra az otthoni munkavég-
zés és tanulás egyáltalán nem volt megoldható (Hermann et al. 2021, Kende et al. 2021). 
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A munkaerőpiaci bizonytalanságok növelték az elszegényedés kockázatát, a marginali-
zált társadalmi csoportok számára beszűkültek a megélhetési lehetőségek. A gyerekek, 
fiatalok hosszú időre kimaradtak az oktatásból, ami képességeik fejlődését és továbbta-
nulási lehetőségeiket korlátozta, hosszú távon lemaradást eredményezve (Hermann 
2021). A járvány első két évében bevezetett iskolabezárások nagyon komoly tanulási 
veszteséggel járhatnak a jövőben, amely befolyásolhatja később a munkavállalási esé-
lyeket is (Varga 2021). 

A világjárvány kialakulásának kezdeti időszakában az Egészségügyi Világszervezet 
felhívta a világ politikusainak figyelmét arra, hogy komoly gazdasági helyreállítási 
programokat kell bevezetniük a közeljövőben a hátrányos következmények enyhítésére. 
A globális szervezet lényegében egyértelművé tette, hogy minél gyorsabban képesek az 
országok a világjárvány terjedésének megfékezésére, annál kisebb mértékű válsággal 
kell majd szembenézniük. Viszont, ha a gazdasági válság elmélyül, akkor annak számos 
negatív hatása lesz az egészségügyi és a szociális szektorra, amelyek végső soron az 
egészségi állapot romlásához vezethetnek (WHO 2020).  

1. ábra 

A koronavírus-járvány hosszútávú hatásai 

 
Forrás: WHO 2020. p. 13. alapján saját szerkesztés. 

A járvány és a válság összefonódása és komplexitása, valamint mélyreható hatásaik 
az élet minden területén érzékelhetőek. Az ezekre adott szakpolitikai válaszok, egyálta-
lán az újszerű megoldási lehetőségek kidolgozása számos feladat elé állította a világ 
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politikusait. Az új kihívások az eddigiektől eltérő és gyors válaszreakciókat követeltek 
meg a járvány kezdetétől fogva. Az igazságosság és méltányosság elvén alapuló szak-
politikai beavatkozások eredményessége nagymértékben függött az adott ország hely-
zetfelismerő és stratégia-alkotó képességétől. A kormányzati járványügyi korlátozások 
bevezetése és enyhítése egyúttal morális dilemmát is jelentett a döntéshozók számára. 
Lehet-e priorizálni a járványügyi és a gazdaságvédelmi intézkedéseket? Ki dönthet ar-
ról, hogy mi a fontosabb feladat: a humán vagy a gazdasági veszteségek csökkentése? 
Létezik-e olyan megoldási forgatókönyv, amely az összes lehetséges veszteséget képes 
minimalizálni? Megvalósítható-e egyszerre, hogy a személyes találkozások számának 
mérséklésével a vírus terjedését lassítjuk, de mégis fenntartjuk a gazdaság működését? 
A pénzben kifejezett egészségügyi és gazdasági károk enyhítésére a világ országainak 
nagy része az állami támogatások növelésével reagált, de ez súlyos terhet rótt az állam-
háztartásra és az önkormányzatok költségvetésére (Pálné et al. 2020). Feltételezhető, 
hogy mindez az anyagi források beszűkülésével, a nehezülő nemzeti és helyi szintű erő-
forrás-gazdálkodással és a forrásallokáció átrendeződésével fog együtt járni a járványt 
követő években. 

Ma már tudjuk, hogy 2020 és 2021 több szempontból is új helyzetet teremtett a vi-
lággazdaságban. A kirobbant világméretű járvány komoly gazdasági válságot is ered-
ményezett. Ennek a válságnak a mélysége egyes térségekben és országokban, illetve 
bizonyos gazdasági szektorokban meghaladta a 2008/2009-es válság mélypontjait 
(OECD 2020). Ráadásul a recesszió kialakulását nem a megváltozott makrogazdasági 
feltételek vagy a világgazdaság működési törvényszerűségei határozták meg, hanem lé-
nyegében a fertőző betegség terjedéséből eredő járványügyi veszélyhelyzet, illetve a visz-
szaszorítására bevezetett korlátozások. A globális méretű koronavírus-járvány erős hatást 
gyakorolt a társadalmi és a gazdasági folyamatokra, a lakosság mindennapjait is átírta. 
Azonban a hatások intenzitása függ adott ország világgazdasági pozíciójától, külkereske-
delmi mérlegétől, gazdasági fejlettségétől, a lakosság életszínvonalától, a meglévő társa-
dalmi egyenlőtlenségektől. Emiatt a járvány és összetett hatásainak értelmezése a társada-
lomban, a gazdaságban, az egészségügyben csak a „komplexitás-szemüvegén” keresztül 
tehető meg (Antulov-Fantulin et al. 2021; Vitrai 2021; Wernli et al. 2020). 

A járványterjedés térbelisége 

Nyilvánvaló, hogy a COVID-19-világjárvány a maga újszerűségében, komplexitásában 
és irracionalitásában új fejezetet nyitott a 21. század történetében. A járvány és a válság 
a mindennapi hírek állandósult velejárói 2020 eleje óta. A járvánnyal kapcsolatos jelen-
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ségeknek és hatásoknak a megismerése, az összefüggések értelmezése, a megoldási le-
hetőségek kidolgozása és a reális veszélyek elhárítása számos tudományterület célke-
resztjébe került. Megszámlálhatatlan a tudományos közlemények, összefoglaló művek, 
ismeretterjesztő írások száma, amelyek valóban a járvány és a válság összetettségének, 
egyúttal egyedi vonásainak magyarázatára épülnek. Közöttük markáns csoportot alkot-
nak azok, amelyek a járvány térbeli, területi és/vagy földrajzi jellemzőit tanulmányoz-
zák (1. táblázat). 

Az új típusú koronavírus-járvány kitörésének, földrajzi elterjedésének és a fertőzé-
sek területi megoszlásának számos területi-társadalmi vonatkozása van, ezek területi 
léptéke a globálistól a regionális és országos szinten keresztül egészen a lokálisig, sőt a 
háztartásokig és az egyénekig is megfigyelhetők. Lényegében a SARS-CoV-2 vírus vi-
lágjárványt okozó szerepe alapvető földrajzi jellegzetességekkel azonosíthatók, ame-
lyek nagymértékben összefüggenek a társadalmi interakciók és személyes találkozások 
területi meghatározottságával. Ugyanis a helyi járvány (epidémia) kitörése, majd 
transzlokációja (átterjedése másik területre) és diffúziója (térbeli szétterjedése), végül a 
COVID-19 fertőző megbetegedés járványos és világméretű jelenléte a sokféle és válto-
zatos térbeli kölcsönhatások eredménye (Madewell et al. 2020; Park et al. 2020). 

1. táblázat 

A koronavírus-járvány térbeli aspektusaival foglalkozó kutatási előzmények tematikus 
csoportosítása 

A térbeliség megjelenése a járvány és a válság összefüggéseiben és kölcsönhatásaiban 

Társadalmi interak-
ciók területi megha-

tározottságának 
vizsgálata 

Járványterjedés terü-
leti mintázatainak 

vizsgálata 

Járványhelyzet  
területi különbsé-
geinek vizsgálata 

Társadalmi és gazda-
sági következmények 

vizsgálata 

Főbb témák, pél-
dául: 
Vertikális hierar-
chiaszintek és hori-
zontális csomópon-
tok szerepe 
Földrajzi távolságok 
és utazási mintáza-
tok összefüggései 
Népességmozgások 
térbeli jellemzői 

Főbb témák, például: 
Transzlokáció és dif-
fúzió területi törvény-
szerűségei 
Hierarchikus diffúzió 
és szomszédsági ter-
jedés modellezése 
Szuperterjesztő ese-
mények/személyek 
helyei és terei 
 

Főbb témák, pél-
dául: 
Térbeli relációk 
feltárása (centrum–
periféria, város–vi-
dék) 
Fertőzési és halálo-
zási helyzet területi 
különbségei 
Járványügyi intéz-
kedések területi re-
levanciája 

Főbb témák, például: 
Újszerű ágazati és 
szektoriális jelenségek 
Munkaerőpiaci folya-
matok 
Esélyegyenlőség, hoz-
záférés, társadalmi 
egyenlőtlenségek 
Hosszú távú előrejel-
zések 
Gazdaságvédelmi in-
tézkedések területi re-
levanciája 

Forrás: saját szerkesztés. 
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A fertőzés terjedése vertikális hierarchiaszintekhez és horizontális csomópontokhoz 
köthető, amelyek tulajdonképpen az emberek térbeli mozgásával, a társadalmi interak-
ciók területi mintázataival függenek össze (Karácsonyi 2020; Karácsonyi et al. 2021). 
A települési – vertikális – hierarchiaszintek és a közlekedési hálózatok – horizontális 
csomópontok –alapvetően befolyásolták a járvány fejlődését, térbeli terjedésének sebes-
ségét és irányát. Azonban nemcsak a járványterjedés kezdete, hanem az egyes járvány-
hullámok kialakulása is erős összefüggést mutatott a társadalmi interakciók térbeli min-
tázataival, amiben a városoknak kiemelkedő szerepe volt. 

Általában nagyobb vírusjárványok esetében nagy a bizonytalanság, hogy honnan in-
dult ki a járvány. A társadalom fejlődése új életmódbeli szokások (például több húsfo-
gyasztás) és gazdasági szükségletek (például mezőgazdasági tömegtermelés) kialakulá-
sát eredményezte, amely a természetes élőhelyek nagyarányú felszámolásával és a me-
zőgazdasági művelés alá vont területek növekedésével járt együtt, amelyek a történelem 
folyamán elősegítették a kórokozók átugrását az emberekre (Zhou et al. 2020).  

A gazdasági növekedés és az urbanizáció maga után vonta az első ipari forradalom-
tól kezdve a városok kialakulását és nagyvárossá – sőt, később okosvárossá és a kreatív 
gazdaság táptalajává – való fejlődését, így ma már a világnépesség több mint a fele 
városokban, városias környezetben él (Egedy–Ságvári 2021; Egedy–Kovács–Szabó 
2018). Az urbanizált terek jelentőségét a negyedik ipari forradalom és az Ipar 4.0 tech-
nológiáinak elterjedése is tovább növelte, végérvényesen megerősítve azok szerepét a 
globális termelési, ellátási, illetve innovációs hálózatokban (Kiss–Nedelka 2020). 

Részben a városok rohamos fejlődésének köszönhetően kialakultak a világ hatalmas 
népesedési gócpontjai (Dél-, Kelet- és Délkelet-Ázsia, Európa, USA atlanti partvidéke), 
amelyek kis területen nagy népességkoncentrációval jelentékeny kockázatot jelentenek 
a járványok kialakulásában. A globalizáció révén a nemzetközi kereskedelem és a légi 
közlekedés velejárója, hogy a népesség- és árumozgások tömegessé váltak, ezzel is fo-
kozva a járványterjedés dinamikáját. A társadalmi-gazdasági fejlettség függvényében 
az egyenlőtlenségek szintén magukban hordozzák a járványok kirobbanásának lehető-
ségét, például a szegénység, a rossz életkörülmények, az alultápláltság, az egészségügyi 
ellátórendszer hiányosságai közvetlenül is kiváltó okok lehetnek. Az alacsonyabb jöve-
delmű országok sérülékenyebbek a járványok kialakulását tekintve, és az elvándorlás 
útján, valamint a trópusi helyekről hazatérő nyugati turisták révén lényegében áttétele-
sen is lehetővé teszik a fertőzések behurcolását a fejlett országokba. Továbbá adott föld-
rajzi helyen élő emberek között kialakult interakciók kulturális beágyazottsága (például 
dél-európaiak közvetlenebb személyes kontaktusai) fontos szerepet tölthetnek be a jár-
ványok elterjedésében vagy éppen megfékezésében (például szabálykövető magatartás). 
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Mindezeknek az összefüggéseknek és kölcsönhatásoknak az összeadódását, közös ha-
tásaik felerősödését okozhatja a környezetszennyezés (környezeti ártalmak fokozó-
dása), az éghajlatváltozás (kórokozók földrajzi elterjedésének módosulása) vagy a  
21. században továbbra is létező helyi háborús konfliktusok (éhínség, rossz higiénés 
körülmények).  

Globálisan a társadalmi-gazdasági fejlettség földrajzi különbségei határozottan hoz-
zájárulhatnak a járványok kialakulásához és elterjedéséhez. Ehhez hasonlóan regionális 
és lokális szinten a társadalmi és gazdasági hátrányok – életszínvonal, lakás- és munka-
körülmények, munkaerőpiaci pozíció, hozzáférés esélyei – szintén befolyásolják adott 
terület járványokkal szembeni sérülékenységét. A hátrányos helyzetű térségek – perifé-
riák, félperifériák, rurális terek, külterületek stb. – a társadalom magasabb szintű veszé-
lyeztetettsége miatt sérülékenyebbek lehetnek a járvány egészségügyi következménye-
ivel szemben. Vagyis, az egyes területek sérülékenysége fontos területi jellegzetessége 
a járványterjedés társadalmi-területi mintázatának (Igari 2021). 

A járványok kirobbanásának főként társadalmi okai vannak (nem megfelelő higiénés 
feltételek, rossz egészségi állapot, elmaradott egészségügyi ellátórendszer stb.), és a ki-
váltó események láncolata (vírus átugrása állatról emberre, majd emberről emberre való 
terjedése) a társadalmi normák törvényszerűségeiből vagy éppen ellentmondásaiból 
adódik. Az egyenlőtlenségek szembetűnők a városokban, társadalmi szakadék tátong 
bizonyos csoportok életkörülményei között. Egyes társadalmi csoportok sérülékenysége 
nemcsak társadalmi helyzetükből fakad, hanem szignifikáns módon összefügg alkal-
mazkodóképességük korlátaival is. Az egyenlőtlen hatalmi és gazdasági viszonyok fel-
erősödnek a nagyvárosokban, amelyek így potenciális kiváltó forrásai lehetnek a járvá-
nyoknak vagy egyéb (köz)egészségügyi katasztrófáknak (Karácsonyi et al. 2021;  
Karácsonyi et al. 2020). 

A városok szerepe a járványterjedésben 

Általában igaz, hogy a járványok kitörése nagyobb valószínűséggel várható városi te-
rekben, ahol a nagy népsűrűség, valamint az állandó és tömeges személyes kontaktusok 
eredményezhetik a fertőzési gócpontok kialakulását (Chang et al. 2020). Azonban a  
város földrajzi elhelyezkedése és a globális városhálózatban betöltött szerepe szintén  
fontos meghatározó tényező abban, hogy adott helyhez kötött járvány képes-e tovább- 
terjedni és az egész világon fertőzéseket okozni. 

A koronavírus-világjárvány kiindulópontja Vuhan város volt, amely Kína észak–déli 
és nyugat–keleti fő közlekedési tengelyeinek csomópontjában található közlekedési 
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gócpont. Az országon belüli központi fekvése ellenére nagyobb jelentősége volt a koro-
navírus nemzetközi terjesztésében, mint a Kínán belül a járvány kirobbanásában. 
Ugyanis az első esetek után viszonylag gyorsan lezárták Hupej tartományt, miközben a 
nemzetközi repülőjáratok tovább szállították a potenciális fertőzőket a világ minden tá-
jára, és ezek a globális nagyvárosok így hirtelen és felkészületlenül váltak járványköz-
pontokká. Az új koronavírus-járvány terjedése a településhierarchia hasonló szintjén 
álló kínai városok között – például a vándormozgalom révén – lassúbb volt és inkább 
alárendelt szerephez jutott. Ugyanakkor Vuhan, mint kiindulópont szerepe határozot-
tabban jelent meg a globális településhierarchiában, illetve járult hozzá a járvány 
transzlokációjához, vagyis a kontinensről kontinensre való átterjedéshez. A világméretű 
légi közlekedési hálózat a tömeges és gyors népességmozgással villámgyorsan vált a 
járvány közvetítőjévé. Vuhan, illetve Észak-Amerika és Nyugat-Európa nagyvárosai 
közötti közvetlen légijáratok lényegében kijelölték a vírus terjedési útvonalát a globali-
zált világban (Gonne–Hubert 2020). Ezáltal a fejlett világ centrumországainak hatalmas 
repülőterei váltak a vírus transzlokációjának világméretű csomópontjaivá: elsődlegesen 
a járvány kiindulópontja és a világvárosok közötti, másodlagosan pedig a centrumor-
szág és a félperifériák, perifériák közötti légi járatoknak köszönhetően. Egyúttal ezek a 
globális repülőterek regionális közlekedési csomópontokká is váltak az adott ország kü-
lönböző városai felé közlekedő helyi járatoknak (repülő, vonat, busz stb.), amelyek így 
a vírus diffúziójához is hozzájárultak. A koronavírus transzlokációja, majd diffúziója 
végeredményben a vuhani epidémia térbeli kiteljesedését, vagyis világméretűvé válását, 
pandémiává való fejlődését is elősegítette. 2020 elejétől kezdve Kína határain kívül a 
vírus főként azokban az országokban kezdett el terjedni, amelyek leginkább érintettek a 
nemzetközi vándorlási hálózatokban (Kincses–Tóth 2020). 

Területi értelemben a városok szerepe tulajdonképpen a centrum–periféria relációk 
alapján a járvány hierarchikus terjedéséhez köthető (Igari 2021; Kiss 2020). A Vuhan-
ból induló légijáratok a világ valamely centrumtérségének nagyvárosába érkeztek, innen 
a velük legintenzívebben összekötött további centrumok felé, majd a kevésbé fejlett pe-
rifériák felé közlekedtek. A vírus a globális nagyvárosokban, mint közlekedési csomó-
pontokban való megjelenését követte az országon belüli terjedése, amelyet kezdetben 
szintén a centrum–periféria meghatározottság befolyásolt. A fejlettebb térségekben lévő 
csomóponti nagyvárosokból mozgott tovább a hasonló többi fejlett térség városai felé, 
így elsődlegesen a nagyvárosi térségekben növekedett meg az új fertőzések száma.  
A centrumtérségek nagyvárosai irányából aztán a járvány „lefelé”, a perifériák felé, vagyis 
a településhierarchia alacsonyabb szintjein található közép- és kisvárosok, majd falvak 
felé mozgott, amelyek már a kevésbé fejlett vagy urbanizált térségekben találhatóak. 
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Ez a területi irányultság a járványterjedésben később az egyes járványhullámok ki-
alakulásában és tömeges elterjedésében is megfigyelhető volt. Egy-egy újabb vírusva-
riáns földrajzi megjelenése tulajdonképpen epidémia volt a pandémiában, újabb jár-
ványhullámként való globális elterjedésének pedig hasonló térbelisége volt, mint amit a 
koronavírus-járvány világjárvánnyá való fejlődésében is tapasztalni lehetett. Lényegé-
ben az egyes járványhullámok transzlokációja és diffúziója hasonló területi meghatáro-
zottsággal jellemezhető, mint ami a világjárvány kialakulásában megfigyelhető volt.  
Általában az egyes járványhullámok kezdeti szakaszában a városokban és urbanizált 
térségekben magasabb a fertőzöttségi arány, míg a későbbiekben, azaz a hullám töme-
ges elterjedése során a hátrányosabb helyzetű térségek válnak gócpontokká (Gu et al. 
2020; Lennert 2021a; 2021b). 

Fontos kiemelni, a fertőzés kockázata alapvetően nemcsak a fizikai távolságtól függ, 
hanem a vírushordozó, fertőzött emberek utazási mintázatának földrajzi meghatározott-
ságától (Abdullah et al. 2020).  

Így került sor a koronavírus-járvány kezdeti időszakában, hogy míg a Kínával hatá-
ros országok a vasúti közlekedést állították le, addig Európában és Amerikában a légi 
közlekedést függesztették fel Kínával. A koronavírus átkerülése egyik kontinensről a 
másikra a légi közlekedéssel történt, így légi összeköttetés leállítása a kínai városokkal 
vagy a nem állampolgárok számára az átszállás megtiltása a repülőtereken lassíthatta a 
fertőzés terjedését. Az egyes – főleg európai – országok között a vírus behurcolása nagy-
ban függött a társadalmi interakciók jellemzőitől (például turizmus, diákcsere-program, 
külföldi munkavállalás), amelyet viszont csak határzárral lehetett mérsékelni (Eckardt 
et al. 2020; Hajdú–Rácz 2020). Kínában az új koronavírus 2019. decemberben jelent 
meg, Európában 2020. január végén jelentették az első esetet, míg Magyarországon 
március elején regisztrálták az első fertőzötteket, vagyis például hazánk esetében három 
hónap alatt zajlott le a vírus kitörése és behurcolása közötti időszak. Az országon belüli 
utazási korlátozások vagy egyes települések karantén alá vonása a fertőzés diffúzióját 
késleltette, és így főleg az első járványhullám idején volt jelentősége. Például 2020. 
február 15-én diagnosztizálták az első koronavírus-esetet Olaszországban, Lombardia 
tartomány Codogno városában. Kilenc nappal később Olaszországban rendkívüli, tör-
vényerejű intézkedések alapján, két hétre vesztegzár alá helyezték a járvány két olasz-
országi gócpontját, Codogno és Milánó városát.  

A SARS-CoV-2 vírus térbeli elterjedésében különleges szerepet töltöttek be az óce-
ánjáró szállodahajók, amelyek a több hónapos összezártság miatt „úszó Petri-csészévé” 
váltak a járvány kezdetén (Karácsonyi 2020). A fertőzés melegágyait jelentő szálloda-
hajók „továbbadták” a vírust a kikötővárosoknak, amelyek pedig nagy népsűrűségű te-
lepülések lévén maguk is csomópontokként működtek a vírus terjedésében.  
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Összességében levonható az a következtetés, hogy a (nagy)városok és (nagy)városi 
régiók kitüntetett szereppel bírtak a vírus térbeli terjedésében, különösen a járvány ki-
robbanásának időszakában (Szirmai 2021). A városok bizonyos adottságai, a társadalmi 
környezet feltételei és a városi életkörülmények különbözőképpen hatottak arra, hogy 
adott város és agglomerációja, vonzáskörzete milyen mértékben járulták hozzá a fertő-
zés elterjedéséhez, illetve váltak fertőzési gócpontokká. Az egyes szerzők és a külön-
böző kutatási előzmények egyetértenek abban, hogy a lehetséges összefüggésekben és 
az egymásra hatásokban a városok tulajdonságai meghatározó tényezők lehettek a fer-
tőzöttség növekvő esélyeiben (Szirmai 2021). Így például a nagyság (terület, népesség-
szám) (Florida 2020); a népsűrűség és a zsúfolt városi terek jelenléte (Stier et al. 2020); 
vagy városi életmóddal és életstílussal összefüggő hierarchikus és intenzív társadalmi 
interakciók megléte a járványterjedés társadalmi meghatározottságát erősítették a városi 
terek révén (Angel 2020). Mindezek mellett a város és környezete közötti kapcsolat-
rendszer mind a hierarchikus diffúzió, mind a szomszédsági terjedés útján befolyásolta 
a társadalmi interakciók milyenségét, intenzitását, és ezáltal a vírusterjedés társadalmi-
térbeli jellemzőit. A város területi kiterjedtsége (urban sprawl) és térbeli kapcsolatai a 
vonzáskörzettel (Szirmai 2019), város globális gazdasági és közlekedési hálózatokban 
való jelenléte (Stier et al. 2020), vagy éppen nagyvárosi övezetek jellege (Florida 2020) 
szintén fontos tényező volt a járványterjedés kezdeti időszakában, valamint az egyes 
járványhullámok fertőzési láncolatainak kialakulásában. 

A településhierarchia szerepe a járványterjedésben 

Az új koronavírus országon belüli szétterjedésének térbeliségét kezdetben a centrum–
periféria reláció határozta meg. Azaz, a legtöbb új fertőzött a nagyvárosokhoz kötődött, 
akik magasabb társadalmi pozíciójuk révén nagyobb valószínűséggel jártak külföldön 
(például munka, tanulás, kikapcsolódás miatt), ahol megfertőződtek és így behurcolták 
a vírust az adott országba (Röst et al. 2020). A koronavírus országon belüli szétterjedé-
sét, diffúzióját erősítették fel az országon belüli népességmozgások (például ingázók, 
lezárások elől vidékre hazautazók, hétvégi nyaralókba kiköltözők). Ezek a népesség-
mozgások szoros kapcsolatban álltak a társas érintkezések formáival és azok intenzitá-
sával, amelyet markánsan befolyásolnak az egyének szocio-demográfiai és szocio-kul-
turális tulajdonságai (nem, életkor, gazdasági aktivitás). A társas érintkezések színterei 
lehetnek a háztartások, az oktatási intézmények, a munkahely, a közösségi közlekedés, a 
mindennapi (üzlet, bolt, áruház stb.) és a szabadidős tevékenységek (uszoda, edzőterem, 
színház, mozi stb.), vagy a tömegrendezvények terei (Lennert 2021a). Ezek a fertőzés át-
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adásának nagyobb valószínűségét okozhatják, egyben markáns területi mintázattal azono-
síthatók akár a centrum–periféria, akár a településhierarchia, akár a város–falu relációk 
alapján. A zárt közösségek (egészségügyi és szociális intézmények, büntetés-végrehajtási 
intézetek) földrajzi elhelyezkedése egyúttal növeli a közösségi terjedéshez köthető fertő-
zési kockázatokat. Az idős emberek sérülékenysége nemcsak életkoruk és társbetegségeik 
miatt növekedett a pandémia alatt, hanem éppen azért, mert maguk az idősotthonok váltak 
intézményi gócpontokká a járványterjedésben (Kemenesi et al. 2020). 

Az egyéni szintű társas érintkezések térbelisége, így a járvány terjedése nagymér-
tékben függ az adott ország településhierarchiájától. A társas érintkezések színterei és 
az ezekhez köthető egyéni és közösségi tevékenységek nagyobb száma és területi kon-
centrációja – lakosságarányosan – a központi településekhez (főváros, nagyváros, regi-
onális központ, közigazgatási egység székhelye) köthetők. Ez az ún. jelentőségtöbblet, 
amely a társas érintkezésekben is érvényesül, azaz a fertőzések gócpontját alkothatják 
(Lennert 2021b). A koronavírus-járvány első hullámának tapasztalatai alapján a térbeli 
terjedés mintázatában meghatározó volt a hierarchikus diffúzió – a településhierarchia 
mentén felülről lefelé haladó, a vonzáskörzeteken (agglomerációkon) belüli ingázási 
kapcsolatokra épülő vírusterjedés, illetve a szomszédsági alapon történő járványszerű 
terjedés (Gu et al. 2020; Lennert 2021a; 2021b). A pandémia területi mintázatát tehát a 
kezdetektől jellemezte egyfajta dichotómia, azaz a „hierarchikus diffúzió” és a „szom-
szédsági terjedés” egyszerre volt képes befolyásolni a járvány fejlődését (Igari 2021; 
Kiss 2020). Hatásuk intenzitása részben összefüggésben volt a területi léptékkel, vagyis 
azzal, hogy a járvány terjedése a globálistól a lokálisig éppen milyen földrajzi térben 
zajlott le, és arra milyen mértékben voltak hatással a társas érintkezések, személyes kon-
taktusok, és azok térbeli, társadalmi beágyazottsága. 

A diffúzió eredményeként a koronavírus adott ország településeinek legnagyobb ré-
szén megjelent, és a továbbiakban lokális szinten a járványszerű elterjedés a társadalmi 
interakciók területi különbségeitől függött (Sigler et al. 2020). A regionális és lokális 
diffúzió lassítása elsősorban a belföldi mobilitás akadályozásával volt elérhető, például 
az emberek térbeli mozgásának szabályozásával (otthoni munkavégzés), a korlátozó in-
tézkedésekkel (kijárási tilalom), és az egyének veszélyérzetének növelésével (szabályok 
szigorú betartása) (Bálint 2021).  

A vírus diffúzója adott földrajzi helyen az egyedi esetektől a csoportos megbetege-
déseken át a tömeges fertőzésekig terjedt, amely eredményeként fertőzési láncolatok 
alakultak ki az egyes járványhullámok alatt. Például Magyarországon – a rendelkezésre 
álló hivatalos adatok alapján – a második járványhullám végére a települések 98%-ában 
regisztráltak fertőzött esetet. Lakosságarányosan több volt a megbetegedett az urbani-
zált területeken, azonban a legtöbb halálozás az aprófalvas térségekhez kötődött, és az 
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összes fertőzött esetszámhoz képest is a legmagasabb szintű halálozási arányszám a kis 
népességszámmal rendelkező településeken következett be (2. ábra). Ezeken a kistele-
püléseken a népesség elöregedése és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés nehéz-
sége indokolja a magasabb halálozási arányszámokat. Egyúttal a magasabb halálozás 
okai a kistelepüléseken élő népesség társadalmi hátrányaiból – például iskolai végzett-
ség és egészségkultúra alacsonyabb szintje, kisebb jövedelem, rosszabb egészségi álla-
pot stb. – is fakadnak.  

2. ábra 

A COVID-19 fertőzés okozta halálozások aránya az összes fertőzött százalékában  
Magyarország településeiben (%), 

2020. március 4. – 2021. február 14. 

 
Adatok forrása: https://bit.ly/COVID-adatok. 

A koronavírus-járvány terjedésében és a különböző járványhullámok kialakulásában 
kulcsszerepet kapott a „szuperterjesztés” (személyek és/vagy események által), vagyis 
amikor kis létszámú fertőzött sok embernek adta tovább a vírust. A szuperterjesztők 
fizikai jelenléte, az általuk végzett tevékenységek és a társadalmi interakciókban való 
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részvételük a fertőzés átadásának kockázatát növelheti. Ehhez járul hozzá a közelségük-
ben tartózkodók vírusra való fogékonysága, azaz életkoruk és egészségi állapotuk (társ-
betegségek, immunrendszer ellenállóképessége). A vírus terjedése többé-kevésbé kö-
veti a 80/20-as Pareto-elvet: vagyis, a SARS-CoV-2 esetében is érvényes a korábbi nagy 
járványoknál megfigyelt 80/20-as aranyszabály, azaz a fertőzöttek 20%-a lehet felelős 
a lokális fertőzések 80%-áért (Adam et al. 2020). Különösen az első járványhullám után 
vált elfogadottá az a vélemény, hogy az új fertőzések 80%-át a vírushordozók kevesebb 
mint 20%-a okozta (Miller et al. 2020). Ők az ún. szuperterjesztők, akik hatékonyabban 
terjesztették a koronavírust – akár tünetmentesen is –, mert az átlagosnál több emberrel 
találkoztak. Emiatt kiváltképp fontossá vált a járvány kezdetétől a kontaktkutatás és így 
a kontaktszemélyek – a potenciális fertőzöttek – minél gyorsabb elkülönítése, izolálása. 
A szuperterjesztő személyek azok, akik vagy nem tartják be a járványügyi óvintézkedé-
seket, vagy foglalkozásuk révén sok emberrel kerülhettek kapcsolatba (például egész-
ségügyi dolgozó, szociális munkás, eladó, fodrász, sofőr, tanár stb.).  

A szuperterjesztő személyek vírusátadási hatékonyságát növelhették meg az ún. szu-
perterjesztő események, vagyis a nagy tömeget koncentráló rendezvények, ahol nem 
lehetett betartani a távolságtartást és számos körülmény tovább növelte a cseppfertőzés 
lehetőségét. Így például sportmérkőzésen a hangos beszéd, tüntetésen a könnygáz 
okozta köhögés, esküvőn a koccintás, értekezleten a közös mikrofon használata növel-
hette a fertőzés kockázatát. Jócskán segítette a COVID-19-járvány európai elterjedését 
2020. február–márciusban a tiroli Ischgl-ben található hütte, ahol az egyik alkalmazott 
fertőzhette meg a vendégeket, akik Európa minden részéből érkeztek ide síelni. Hasonló 
szerepe lehetett az észak-olaszországi epicentrum kialakulásában annak, hogy 2020. 
február 19-én Milánóban több tízezer szurkoló részvételével tartották meg a Bajnokok 
Ligája egyik mérkőzését. Nagy-Britannia 2021 nyarán lett „járványlabor”: június–július 
folyamán a járványügyi lazítások egybeestek a labdarugó Európa-bajnoksággal, de a 
járvány nem a stadionokban terjedt elsősorban, hanem a jellemzően zárt terekben (kocs-
mákban) tartott közös meccsnézéseken. 

Összességében elmondható, hogy a járványterjedés globális, regionális és lokális te-
rület mintázatainak változása térben is időben determinált. A kezdeti időszakban a jár-
vány globális transzlokációja és országon belüli diffúziója nagyobbrészt a centrum–pe-
riféria meghatározottságon alapult és területi értelemben vett hierarchikus terjedés által 
befolyásolt volt. A társadalmi közelségen alapuló járványterjedés szintén hierarchikus 
volt a járvány első hulláma során, azonban a társas interakciók sokszínűsége révén és a 
szomszédsági terjedésnek köszönhetően a vírus végül a társadalom minden csoportjá-
hoz és adott ország minden településére eljutott a második járványhullámtól kezdődően. 
A harmadik járványhullámtól pedig megfigyelhető volt, hogy a lakosság átoltottságának 
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területi különbségei is megjelentek meghatározó tényezőként a járványterjedés területi 
jellemzőiben. A negyedik járvány kirobbanásáért felelős delta-variáns terjedésének ked-
veztek a szuperterjesztő események, a fertőzési láncolatok térben messzebb jutottak el 
(Barát–Kemenesi 2021). Az ötödik járványhullámot okozó omikron-variáns gyors ter-
jedése és rendkívüli fertőzőképessége pedig világossá tette, hogy a vírusterjedésben idő-
ben és térben kombináltan és egyszerre jelentkezhet a hierarchikus és a szomszédsági 
terjedés.  

Összefoglalás 

Két évvel az új típusú koronavírus-világjárvány kirobbanása után belátom, tévedtem: a 
fertőző betegségek a nemfertőző betegségekhez hasonló társadalmi és térbeli beágya-
zottsággal jellemezhetők. Valóban a COVID-19 járvány társadalmi jelenségnek tekint-
hető, amelynek bonyolult, soktényezős kapcsolatrendszere van a földrajzi helyekkel, 
terekkel. A járvány kirobbanásának, transzlokációjának és diffúziójának egyértelmű tér-
beli-társadalmi vonatkozásai vannak, amelyek hatással voltak a fertőzések és a halálozá-
sok területi mintázataira is. Ezek a minták időben és térben változtak, ezzel „szabályozva” 
a vírus – és az újabb variánsok – terjedésének sebességét, földrajzi irányát és a fertőzési 
láncolatok területi különbségeit. Ez a területi összefüggés különösen az egyes járványhul-
lámok „fellobbanásában” és „kihunyásában”, illetve a járványcsúcsok és platók kialaku-
lásában, fennmaradásában volt igazán tetten érhető a járvány eddigi története során. 

A COVID-19 jelenség összes társadalmi, gazdasági, egészségügyi, területi stb. kö-
vetkezményeinek megismerése, a járvány és a válság okozta újfajta sérülékenység fel-
tárása a jövőbeli kutatások feladata lehet. Különösen fontosnak tartom annak földrajzi 
vizsgálatát, hogy például a járvány milyen újszerű egyenlőtlenségekkel járt együtt. Mely 
területek és társadalmi csoportok a legnagyobb vesztesei a járványnak és a válságnak? 
Hogyan hatottak a járvány következményei az egyes területek és társadalmi csoportok 
sérülékenységére? Beszélhetünk-e a járvány pozitív hatásairól, s ha igen, akkor kik és 
milyen területek esetében? A járvány egészségügyi hatásai milyen szerepet tölthetnek 
be az egészségegyenlőtlenségek változásában és területi különbségeiben? A kérdések 
megválaszolása multidiszciplináris megközelítést igényel, amelyben hangsúlyossá kell 
tenni a területi, térbeli aspektusok értelmezését. 

Az egészségföldrajz és a városföldrajz „fúziójával” kiváló kutatási téma lehet a jö-
vőben annak vizsgálata, hogy például Magyarországon a járványügyi helyzet és annak 
egészségügyi következményei hogyan hatottak a városok és városi régiók sérülékeny-
ségére. Ugyanis a fontosabb hazai egészségmutatók és népbetegségek területi megosz-
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lásában egyértelmű a főváros–vidék dichotómia az egészségügyi ellátáshoz való hozzá-
férés jobb esélyei vagy éppen esélytelenségei alapján, de a város–vidék (részben falu–
város, részben nagyváros–periféria) kontextus szintén meghatározó az egészségegyen-
lőtlenségek térbeli jellemzőiben is (Pál 2017; Kiss 2016). Az egészségügyi ellátáshoz 
való hozzáférés kedvezőbb feltételei – például gyorsabb elérhetőségek, többféle egész-
ségügyi szolgáltatás megléte, progresszív ellátás teljes spektruma, magas erőforrás-kon-
centráció stb. – a városokhoz és a várostérségekhez köthetők (Uzzoli 2020b). Vélemé-
nyem szerint, a járvány idején az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés feltételei a 
városi terekben is romlottak, ezáltal a járvány utáni időkben az egészségi állapot romlása 
nemcsak a hátrányos, hanem akár a jobb a helyzetű területeken is várható. Egyelőre addig 
nem lehet kijelenteni, hogy a járvány a hazai egészségegyenlőtlenségek egyértelmű növe-
kedésére hatott, amíg nem látjuk, hogy a városlakó népesség esetében milyen egészség-
hatásokkal jártak együtt a hozzáférés akadályai. Előfordulhat, hogy a járvány éppen az 
egészségegyenlőtlenségek területi különbségeinek mérséklődését eredményezte.  

Közhely, hogy a COVID-19 világjárvány történelmi jelentőségű, amely alaposan 
felforgatta a társadalmi folyamatokat, és beleszólt az emberek mindennapjaiba. Sokféle 
és összetett összefüggéseknek voltunk szemtanúi 2020-ban és 2021-ben, de a további 
hatások kiszámíthatatlanok, és fel kell készülni arra, hogy nemcsak középtávon – 3–5 
éven belül -, de akár hosszú távon – 5–10 év múlva – is szembesülhetünk a pandémia 
különféle következményeivel. Az eddigi tapasztalatok, a meglévő elemzések eredmé-
nyei alapján körvonalazódó feltételezések felvetik a járvány utáni lehetséges világrend 
alakulását. Azonban a bizonytalanságok és kiszámíthatatlanságok miatt ugyan lesznek 
szabályszerűségek a válságból való kilábalásban, mégis az egyetlen járható út helyett ér-
demes potenciális forgatókönyvekben gondolkozni a jövőt illetően, amelyek többféle 
irányvonalat és ezek mindenféle kombinációját is elhozhatják az egyes országok számára. 
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