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Barát József és Kemenesi Gábor szerzőpáros 2021 késő őszén megjelent: A Vírus- 
vadászat. A SARS-COV-2 regénye című könyve, rendkívül aktuális, hiánypótló, élveze-
tesen megírt, érdekfeszítő, ám nem könnyű olvasmány.   

Hiánypótló, mert megörökíti az a posztmodern társadalmak történelmének egyik  
talán ma már, világszinten ötmillió áldozatot szedő mondhatjuk legsúlyosabb pandé-
miáját. Nem könnyű olvasmány, mert amellett, hogy érdekfeszítő, oknyomozói újság-
írói és tudományos alapossággal és igényességgel megírt munka, nagyon nehéz olvasni, 
hiszen a járvány még máig is tart, a járvány okozta veszteségek emberéletben, egész-
ségben, egzisztenciákban mérhetőek, mely visszafordíthatatlan károk senkit nem hagy-
tak érintetlenül.  

A könyv egy díjakkal, közte Pulitzer Emlékdíjjal elismert hazai újságíró, több könyv 
szerzője Barát József, valamint fiatal kora ellenére már több tudományos díjjal kitünte-
tett Kemenesi Gábor a Pécsi Tudományegyetem virológus adjunktusának, közös mun-
kája eredménye.  

A könyv célja kettős. Egyrészt célja, hogy egyfajta krónikásként elmesélje és folya-
matosan életben is tartsa az egész világ – közte Magyarország – életét is fenekestől fel-
forgató és átalakító immáron második éve tartó, és már az ötödik hullámban támadó 
SARS COV 19 vírus történetét. Másrészt megismertesse velünk a virológia tudományát, 
a tudomány szerepét egy globális pandémia leküzdésében.    

A könyv időrendi sorrendben halad, a vírus megjelenéséről szóló első híradástól 
kezdve egészen 2021 őszéig bezárólag elemzi a terjedés folyamatát, és egyre súlyosabbá 
váló társadalmi, gazdasági és egészségügyi válságokat. Barát József kronológiai sor-
rendben haladó elemzéseit Kemenesi Gábor virológussal történő interjúszerű beszélge-
tések váltják, aki szintén reflektál a vírussal kapcsolatos aktuális fejleményekre ám azo-
kat egy víruskutató és tudós szemszögéből elemzi végig, egészíti ki azokat a tudomá-
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nyos tényekkel és kutatási eredményekkel. Ennek kapcsán betekintést kapunk a viroló-
gia tudomány mindennapjaiba, kutatási területeibe is, mely sokak számára újdonság le-
het, hisz a pandémia előtt ez a tudományterület nem állt az érdeklődés középpontjában.  

A szerzők azonban sokkal többre vállalkoztak, minthogy megírják a gyilkos kór ed-
digi történetét és bemutassák a vírust. Barát és Kemenesi nem csupán leírja, hanem ér-
telmezi is a folyamatokat, tágabb társadalmi, kulturális, szociálpszichológiai és gazda-
sági kontextusba helyezik a pandémiát. A világjárvány ugyanis, amellett, hogy borzal-
mas emberveszteségekkel járt (és sajnos jár a mai napig is) a mai globális világunkat 
egy mély és hosszantartó válságba taszította, amelyből nehezebb a kilábalás, mint sokan 
gondolták. A szerzők ezeket a válságokat is alaposan körüljárják.  

A könyv fejezetei tulajdonképpen hónapokra fűződnek fel, amelyek másfél évet ölel-
nek fel és egymás után rajzolják ki a járvány és a pandémia korántsem lineáris sokkal 
inkább hullámszerű vonulatát, 

Az első év  

Az első évet, vagyis 2020 februárjától, 2020 decemberéig feldolgozó fejezetekben a 
szerzők az első időszak két nagy vírushullámának tapasztalatait sokkhatásait és kihívá-
sait írják meg. Barát József rendkívül alapos tényfeltáró írásaiból megismerjük a vírus 
földrajzi terjedésének útját, a kínai Vuhan tartományból, az olasz Bergamóig. Megért-
jük, hogy egy globális világban a problémák is nagyon gyorsan globálissá válhatnak, 
különösen egy erőteljesen fertőzőképes vírus esetében. A koronavírus megjelenését kö-
vető első félév borzalmai miatti sokk és szolidaritás egymással és kiemelten a frontvo-
nalban harcoló egészségügyi dolgozók iránt, hamar kétségbeesett haraggá változott.  

A válság a társadalmi-gazdasági élet minden területére beszivárgott. Kemenesi  
Gábor a tudomány szempontjait képviselve sokszor utal rá a könyvben, hogy miközben 
a világon a tudósok, köztük a Pfizer BioNTech cég alelnökeként és világszinten elismert 
biokémikusként is dolgozó magyar származású Karikó Katalin is, és persze a Pécsi  
Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont Virológiai Kutatócsoportja is 
megfeszítve dolgozott, a megoldáson és a vírus elleni hatékony vakcinán, a társadalom 
és a politika gyors és azonnali eredményeket várt. Miközben a tudományos kutatások 
eredményeire néha évtizedeket kell várni és nincsenek száz százalékos válaszok.  
Kemenesi Gábort idézve: „Mázlink volt, hogy a világjárványt koronavírus okozta  
(a járványt). Óriási mázlink. Ha olyan, teljesen új víruscsoport fertőz, amelyiknek még 
egyetlen tagját sem írtuk le, nem így állnánk. Már visszazuhantunk volna kőkorba.  
A koronavírusok közül többet évtizedek óta ismerünk. Rendelkezésünkre állt az a tudás, 
amelynek a segítségével gyorsan diagnosztizáltuk a jelenlegit és ezért lehetett rövid idő 
alatt vakcina” (108. old)   
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Az első év társadalmi veszteségei mellett a gazdaságiak is súlyosnak bizonyultak. 
Egész gazdasági ágazatok álltak le, vállalkozások millióit taszítva pusztulásba. Úgy tűnt 
a gazdasági válság a legnagyobb cégektől a legkisebbekig mindenkit érinteni fog.  
Az „Augusztus – járványos bénulás” című fejezetben a szerzők kiemelik a koronavírus 
válság egyik legnagyobb vesztesének tartott globális turizmust és az ezt kiszolgáló re-
pülőtársaságokat.   

Konkrét adatokkal is alátámasztják a veszteség mértékét, mint olvashatjuk:  
„Augusztusban a világ 25368 repülőgépből álló utasszállító flottájának 35%-a a földön 
vesztegelt. Európában áprilisban megtörtént az, amire a polgári légi közlekedés kezde-
tei, tehát az 1920-as évek óta nem volt példa. A forgalom megbénult, gyakorlatilag 100 
százalékban leálltak a járatok.” (133. old) Ezzel együtt a világ turizmusának és légi 
forgalmának egy másik aspektusára is rávilágítanak, nevezetesen, hogy a levegőminő-
ségre és a természeti környezet állapotának átmeneti javulását hozta. 

A 2020. év utolsó négy hónapját feldolgozó fejezetek a szeptembertől felfutó máso-
dik, az elsőnél már sokkal-sokkal súlyosabb hullám hatásait írják le, kitérve az életünk 
gyökeres megváltozására, nevezetesen, hogy a védőoltások még nem elérhetőek, egyre 
több ország dönt megint a lezárások és korlátozások mellett. Az életünk lényegében 
fokozatosan a virtuális, vagy ha úgy tetszik, az online térbe szorul át. Világszerte, így 
Magyarországon is ismét bevezetik a távoktatást, sőt egyre több ország dönt a kijárási 
korlátozások mellett, megint bezárják a vendéglátóegységeket, mozikat, színházakat. 
November-decemberre olyan rossz lesz a helyzet, hogy este nyolc után kijárási tilalmat 
vezet be többek között a magyar kormány is. Az ünnepeket még soha nem töltötte a 
világ olyan magányosan, mint 2020-ban. A fertőzöttségi és a halálozási számok egyre 
nőnek. Egyre nő a társadalmakban a feszültség és a türelmetlenség is. A vakcinák már 
elérhető távolságban, de még a klinikai tesztelés fázisban vannak. A bezártság, az em-
beri kapcsolatok korlátozása, a félelem a megfertőződéstől egyre nagyobb feszültséget 
gerjeszt a társadalomban, ami sokszor a politika vagy épp a tudomány ellen irányul. 
Egyre több kritika éri az állampolgárok részéről kormányokat az intézkedéseikkel kap-
csolatban, vagy túl enyhének, vagy túl szigorúnak minősítve. Lesznek bezzegországok, 
amelyek nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően kezelik a járványhelyzetet,  
sikerül időben meghozniuk a megfelelő intézkedéseket, ezzel ezrek letét megmentve.  
A szerzők ki is emelnek egy ilyen „bezzeg” országot, amely Új-Zéland lett. Az október 
Jacinda-mánia fejezetet teljes egészében Jacinda Ardernnek, Új-Zéland miniszterelnök 
asszonyának szentelik, kiemelve a szigetország példás helytállását a pandémiában. 
Ardern gyorsan és határozottan lépett, a járványkezelésben a járványügyi szakembe-
rekre, orvosokra támaszkodva. Míg ezeket a sorokat írom, a pandémiának még mindig 
nincs vége, mai, 2022. január 23-i hír, hogy mivel Új-Zélandon kilenc omikronos esetet 
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találtak, a miniszterelnök asszony elhalasztotta a saját esküvőjét.2 Csak összehasonlítás-
képp Magyarországon ezekben a napokban a napi fertőzöttek száma 9–10 000 beteg 
körül mozog). 

Ahogy a szerzők fogalmaznak: Jacinda Ardern bebizonyította: „az eredményes  
járványkezelés egyáltalán nem a diktatúrák vagy féldiktatúrák sajátja. Nagyon is lehet-
séges az emberek személyiségi jogainak a tiszteletben tartásával, átlátható viszonyok 
között is (172. old). 

Míg a világ nemzetei és kormányai különböző hatékonysággal kezelték a koronaví-
rus második hullámát, a Kemenesi Gáborral készülő beszélgetésből kiderül, hogy a tu-
domány is vívta mindennapos csatáit, például az is nehezítette a munkájukat, hogy vi-
lágszintű hiány alakult ki nem szívesen gondolunk bele, de például kísérleti egerekből, 
és mindenféle a kutatómunkához, kísérletekhez szükséges alapanyagokból.  

Nem hiányozhat a könyvből a koronavírus elleni vakcina kifejlesztésében kulcsfon-
tosságú szerepet vállaló Karikó Katalin története sem, aki az 1980-as évektől kezdve 
kutatta az mRNS technológiát. 2020 novembere meghatározó hónap, a koronavírus el-
leni harcban, november 8-án ugyanis bebizonyosodik, hogy a Pfizer BioNTech alelnö-
keként is ismert Karikó Katalin és Drew Weissmann által, már 2005-ben kidolgozott 
mRNS technológia szabadalmaztatása után hatékony a koronavírus ellen. A fantasztikus 
hír hallatán, Karikó állítólag, csak annyit mondott: „Gondoltam.” Majd elfogyasztotta 
kedvenc mogyorós csokiját.  

Bár a lakosság első körös vakcinalizálása már karnyújtásnyira, ugyanakkor 2020 
utolsó hónapját feldolgozó fejezet mégsem optimista. Az egészségügy leterheltségét a 
végletekig kimerült ápolók beszámolóin keresztül érzékeltetik a szerzők, be-be vágva 
egy-egy egészségügyben dolgozó ápoló, orvos személyes véleményét, tapasztalatát, új-
ságcikkben megjelent nyilatkozatot, érzékeltetve az áldatlan és háborús helyzeteket, 
ezeket olvasni nagyon fájdalmas. Kemenesi Gáborral készült decemberi beszélgetésben 
pedig a kutató világosan megmondja, hogy amíg, a világ országai között hatalmas 
egyenlőtlenségek vannak a lakosság átoltottságában egy időzített bombán ülünk, bármi-
kor mutálódhat a vírus, és nem feltétlenül előnyösen, ami azt jelenti, hogy egyre és egyre 
fertőzőképesebb variánsok jelenhetnek meg. Ekkor már egyre több kutató beszél egy 
újabb vírusvariáns kialakulásáról, amely Nagy Britanniában mutálódott és sokkal ag-
resszívabb, mint az eredeti vuhani változat. (ekkor még nem is tudjuk, hogy az úgyne-
vezett brit mutáns nem az utolsó mutálódott vírus lesz az életünkben.) 

Az első évet a szerzők egy nem kevésbé szomorú adattal zárják. 2020. december 31-én 
a világ országaiban 82 835 563 Covid fertőzöttet tartottak nyilván, a halottak száma 
1 807 638 fő volt.  
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A második év  

2020. december 31-én a világ fejlett országainak polgárai optimistábban tekintettek 
a jövőbe, abban a hitben, hogy védőoltásokkal le lehet törni a járványt. Januárban már 
elkezdték beadni első oltásokat, először a legsérülékenyebb csoportoknak, majd foko-
zatosan kiterjesztve a lakosság többi részére. Így aztán a virológusok, folyamatos fi-
gyelmeztetése ellenére, senki nem volt felkészülve egy, a korábbiaknál is brutálisabb 
vírusvariáns, a delta vírus megjelenésére, amelyet, elsőkét, az 1,4 milliárdos lakosú In-
diában azonosítottak. Indiából hamarosan rémisztő hírek járták körbe a világot, ellátat-
lan fuldokló tömegekről, akiket a túlterhelt kórházak már nem tudnak fogadni. India, 
szemben Új-Zélanddal negatív példája lett egy elhibázott és elbizakodott járványkeze-
lésnek, amelyből a világ többi országának kellett (volna) tanulnia. A Szerzők alaposan 
bemutatják az apokaliptikus viszonyokhoz vezető okokat, a politikai vezetés későn 
meghozott lépéseinek katasztrofális következményeit, azt, hogy politikai haszonszer-
zést előrevalóbbnak tartották, mint az emberek élete.   

A delta vírus nem kímélte meg a világ többi részét sem, hamarosan ez az új variáns 
lett az egyeduralkodó és a megbetegedésekért felelős. Bár megint egy nagyon sok ha-
lálesettel és megbetegedéssel teli első féléven volt túl a világ, (közte Magyarország is, 
ahol a lakosságszámra vetített halálesetek tekintetében előkelő helyre kerültünk) az első 
két oltás beadásának hála nyárra fel lehetett oldani a korlátozásokat és viszonylagos 
nyugalomban telt a nyár, bár senki nem gondolhatta, hogy ezt a harcot megnyertük a 
vírus ellen.  

2021. őszén kiderült, hogy ahogy a könyv utolsó fejezetének címe is: „A vírus velünk 
marad”. 

Az alcímben az áll: A SARS-COV-2 regénye. Ez a regény azonban nem ér véget az 
utolsó oldallal. A szerzők maguk sem tudják megmondani a választ arra a kérdésre: -
Mondja, mikor szabadulunk a koronavírustól? A kézirat lezárásig 2021. augusztus 1-
jéig a SARS-CoV-2 vírus a világon összesen 197 905 518 ember fertőződött meg, 
4 217 614-en haltak bele a betegségbe. Magyarországon 809 49-en fertőződtek meg, 
30 025-en veszítették életüket. 

A Vírusvadászat című könyv hiánypótló magyar nyelvű krónikája az emberiség és 
benne Magyarország eddigi történetének egyik legpusztítóbb globális pandémiájának. 
A könyv azonban két hiteles szakember figyelemfelhívása is, arra, hogy milyen hibákat 
nem szabad elkövetnie az emberiségnek a jövőben, ha túl akar élni egy következő jár-
ványt. „A vírus ugyanis, velünk marad.”  



 Recenzió  139 

 

Jelen recenzió írásakor a globális és a hazai adatok a következőképpen alakultak a 
vírus kezdete óta a betegségben elhunytak száma világszinten 5 728 027 fő, míg a fer-
tőzésen átesettek száma 391 622 975 főre növekedett. Magyarországon 41 405 főre nö-
vekedett, a fertőzést 1 553 405 fő kapta el. 

 

 
 
 


