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A modern tudományos kutatások eredményei gyökeresen megváltoztatták életünket. Ezen 

eredmények gyakorlatba való átültetésének eredményei ugyanis olyan életminőség javulást 

eredményeztek, amiről elődeink, sőt saját magunk még álmodni sem mertünk. Az 

életminőség javulásával párhuzamosan azonban társadalmaink sérülékenysége is nőtt. Erre 

igen jó példa a napjainkban dúló koronavírus járvány is. 

Nyílván az az érdekünk, hogy ezt a járványt is kordában tartsuk, mint ahogy ez már a 

történelem során más témákban már számos esetben több-kevesebb sikerrel megvalósult. A 

tudományos kutatásban szerzett sok évtizedes tapasztalatunk pedig azt sugallja, hogy ez 

csak a lehetséges maximális társadalmi összefogás talaján sikerülhet, melyben a 

tudománynak kulcsszerepet kell vállalnia. 

A tudomány modellekkel dolgozik. Ez azt jelenti, hogy valami újat összehasonlítunk már 

ismert jelenségekkel, amelyek hasonló módon viselkednek. Tekintsük a koronavírus járványt 

is ilyen újnak és hasonlítsuk össze már jó ismert, ugyancsak exponenciális növekedést 

produkáló folyamatokkal. Két ilyen példát kívánok megemlíteni a sok közül. 

Az egyik a lézerek esete. A „klasszikus” lézer két tükör közé szorított erősítő anyag. Ezt az 

anyagot elektronikusan, vagy fénnyel pumpálva már néhány foton a két tükör között 

körbejárva újabb atomokat, vagy molekulákat késztet u.n. indukált sugárzásra. A fotonok 

száma exponenciálisan nő egy telítési értékig, amit számos itt nem részletezett körülmény 

határoz meg. A folyamatot egy u.n. differenciálegyenlet írja le a 

                                            dP(t)/dt = 1/T[(e-a)P(t)]                                                            (1) 

formában, ahol P a két tükör között az adott időpontban levő fényenergia, T a fotonok 

számára szükséges idő egy teljes körút megtételéhez, t a pillanatnyi  idő, e a fényerősítés, a 

pedig a mindig jelenlévő abszorpció T idő alatt. Az egyenlet megoldása 

                                           P ~ exp[(e- a)t/T)]                                                             (2) 

alakú exponenciális görbe. Ha e>a az energia időben növekszik a két tükör között, vagyis a 

lézer beindul. Ha e < a az exponenciális görbe csökkenő tendenciájú, nincs lézerműködés. Az 

e = a eset egy olyan küszöb, amely felett működhet csak a lézer. Az e és az a értéke 

anyagfüggő, de ha az e > a feltétel biztosítható mindig létrejöhet a lézerműködés. 

A folytonos üzemű lézerek mellett egyre nagyobb gyakorisággal alkalmazunk impulzus 

lézereket. Különösen nagy szerephez jutottak az utóbbi évtizedekben a rövid, de extrém 

nagy intenzitású lézerek. Ezek már olyan nagy terhelést jelentenek a szerkezeti anyagokra, 

például a tükrökre, hogy tönkretennék azokat. Ezért időben széthúzzuk ezen lézerek 

impulzusait, ekkor ez a terhelés időben kisebb és csak közvetlenül a felhasználás helye előtt 



rövidítjük meg a lézerimpulzusokat, ahol már nem találkoznak a lézerek szerkezeti 

anyagaival. 

A másik példakénti exponenciális folyamat a nukleáris láncreakció. Ennek gyorsan lezajló 

változata az atombomba robbanása, a lassított pedig az atomerőművek nukleáris reaktora. 

Ez utóbbi mesterségesen beépített abszorpció segítségével éri el ezt a lassítást. De ehhez 

még egy fontos dologra van szükség. Ez  pedig az a körülmény, hogy a maghasadási 

folyamatban a kilépő és az exponenciális láncreakciót okozó neutronok egy része késve lép ki 

a hasadó anyagból és ez időt ad a lassabb abszorpciós beavatkozásra. 

Hogyan jelennek meg az eddig vázolt megfigyelések a koronavírus járványos terjedésében, 

különös tekintettel arra, hogy ebben az esetben az a abszorpciós tényező növelésére még 

nincs gyógyszer és az egyének immunitása sem alakulhatott ki, ami pedig csökkenthetné az e 

paraméter értékét? 

A vírus terjedése hasonló a lézereshez azzal a kiegészítéssel, hogy a fertőzöttek adják tovább 

a fertőzést („indukált folyamat”) egy vagy több embernek adott idő alatt, kivéve az első 

lépést, amit valószínűleg állatok okoznak. Ezért az 1.egyenletben és a 2. képletben szereplő e 

értéke függ a fertőzött emberek számától és arányos vele. Az a értéke sok mindentől függ, 

esetlegesen (ha van ilyen) gyógyszeres kezeléssel értéke növelhető. Ha a tipikus átadási idő 

összemérhető a vírus élettartamával az abszopció, a, az idő meghosszabbításával növelhető. 

A kritikus mennyiség az e – a különbség. Ha  ez zérus, vagyis az exponenciális (2) értéke 1, ez 

az a küszöb, amikor minden fertőzött egy új embert fertőz meg. Ez alatt az érték alatt a 

járvány elhal, felette pedig exponenciálisan elszabadul. Minél kisebb azonban a különbség, 

annál laposabb ez az elszabadulási folyamat.  

A cél tehát az, hogy a küszöb alá kerüljünk, vagy ha ez lehetetlen, minél kisebb mértékben 

kerüljön  az  e – a  különbség értéke 1 fölé. Ezt a célt szolgálja az emberek közötti 

távolságtartás és a gondos higiénia. Ha azonban sikerül az e – a értékét 1 alatt tartani, de van 

kívülről érkező fertőzött beteg, vagy tünetmentes vírushordozó, akkor a járvány még mindig 

fennmarad. Ezért a területre érkező személyek lázának mérése csak tüneti beavatkozás és 

egyáltalán nem biztosítja a külső járvány bejutásának meggátlását. De a fertőzés nagyjából 

homogén területi eloszlása esetén az utazási korlátozások sem segítenek a lassításban, 

gazdasági negatív hatásai azonban továbbra is kritikusak. Ha az erősítési és abszorpciós 

együttható helyfüggő, akkor a  növekedés mérteke és a fertőzési küszöb is változik. Ez a 

megállapítás természetesen az országhatárok átjárhatatlanságára is vonatkozik. A személyek 

egymástól való távoltartása azonban akkor is lassító hatású, ha már sok a fertőzött személy. 

Említettem a nagyintenzitású rövid impulzusú lézerek problémáját, ahol a lézer szerkezeti 

anyagainak védelmét úgy oldjuk meg, hogy az impulzus erősítését időben széthúzzuk. Ez a 

technika a járvány esetén is alkalmazható és így elkerülhető a lézerek szerkezeti elemeinek 

sérülése analógiájának megfelelően az egészségügyi rendszer elemeinek sérülése, 

összeomlása.   

A fentiekből látható, hogy a lézerműködés ismeretéből sok következtetés vonható le a 

vírusterjedése is. Van azonban egy lényeges eltérés, ez pedig a fertőzést követő lappangási 

idő, ami a lézerek esetében gyakorlatilag nem létezik. Ezért a második példámra, a nukleáris 



láncreakcióra, kell hivatkoznom. Mint fentebb említettem ugyanis, a láncreakcióban 

neutronok hajtják a folyamatot és ezek egy része késve lép ki a maghasadás termékeiből. Ez 

teszi lehetővé az atomreaktorok stabil működtetését. Ugyanígy  analóg módon a  vírusos 

fertőzés lappangási ideje teszi a járvány esetén is lehetővé a beavatkozást, a terjedés 

sebességének csökkentését és ezen keresztül a fertőzöttek ápolását végző egészségügyi 

rendszer működőképességének megőrzését. De a lézerimpulzusok időbeli széthúzásának 

megfelelően is az exponenciális fertőzés sokszorozódás lassításában is  ez az egyik analóg 

lehetőség. Ha a vírusterjedés is a lézerműködés késleltetés nélküli formájában történne, 

akkor az atombomba analógiájára, a gyors robbanásra kellene felkészülnünk, ami 

gyakorlatilag a teljes sikertelenséget jelentené. Ezért annak ellenére, hogy a lappangási idő 

bizonytalanságot is jelent, létezésének tulajdonképpen örülnünk is kell. 

Végül még egy veszélyre kell felhívni a figyelmet. Minden exponenciális folyamat igen lassan 

indul és csak később tér át a vad növekedésbe. Ezért a járványveszély elleni védelem 

figyelme is ellankadhat, sőt elaludhat, amivel időt veszíthetünk és közben a folyamat annyira 

elszabadul, hogy már nehéz hatékonyan beavatkozni. Sajnos a jelenlegi koronavírus járvány 

is jó néhány példával szolgál erre. 

Összefoglalva a  fenti két fizikai példán alapuló és ezekkel analógiát mutató gondolatmenet 

azt bizonyítja, hogy a tudomány széles területén az elmúlt évtizedekben összegyűjtött 

tapasztalatok, ismeretek egy kis gondolkodással a legváratlanabb és legkevésbé ismert 

területeken, igy a koronavírus járvány terjedésének analízisében és kordában tartásában  is 

jelenthetnek kapaszkodót. A tudományos megközelítés pedig itt is, de mindenütt hasznos, a 

hangos tudatlanságnak pedig csak negatív hatása lehet. Örülök annak, hogy a hazánkban 

megtett védelmi lépések összhangban vannak a fent vázolt, csak vázlatosan tárgyalt 

megállapításokkal. 

 


