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• Úgy kellett az emberiségnek, s benne nekünk, 
székelyeknek ez a mostani vírusos járvány, mint 
üveges tótnak a hanyatt esés. És az utóbbi idők 
eseményeiben talán nem is maga a vírus a leg-
ijesztőbb, hanem az, hogy embertársaink közül 
némelyek teljesen figyelmen kívül hagyják a va-
lóságot, az orvostudomány megállapításait, és 
annak a veszélyét, hogy felelőtlen viselkedésük-
kel másokat is megfertőzhetnek. Az interneten 
és a faluvégi bodegákban keringő ál-epidemio-
lógusok és járványtagadók kedvenc szólamaiból 
válogattunk,hogy azokat megcáfolva olvasóink 
is jobban megértsék: mi az, amivel ma, és vélhe-
tően a közeljövőben még többször is szembe kell 
néznünk.

„Nem hiszek a vírusban!”

Ilyen alapon akár a szorzótábla ér-
vényességét is tagadhatná, vagy azt, 
hogy a Föld kerek, igaz, ez utóbbi 
már foglalt. A vírust persze mindez 
nem érdekli, ami azért is szomorú 
hír, mert, ha elkapja egy vírustaga-
dó, attól még simán megfertőzheti a 
kedves olvasót is. Vagy a saját szüle-
it, akiknek aztán a temetésére is csak 
egymaga mehet el, mert járvány ide-
jén így temetnek. Nem is értem, hogy 
ilyen hülyeséget hogy tud leírni, ki-
gondolni valaki, de ebben a világban 
túl sok a hülye, legyen szó akár az 
egyszerű emberek tömegéről, akár 
több diplomás politikai vezetőkről, 
államnemférfi akról, nagyképű és 
mélyen cinikus zsurnalisztákról stb. 
A “nem hiszek a vírusban” azonban 
még nem a klasszikus álhír esete – 
ezek az illetők általában politikai 
állásfoglalásként értelmezik járvá-
nyateizmusukat, mint ilyen az ál-
lammal szembeni cselekvés, annak 
törvényeinek megszegése, ezáltal a 
járványügyi intézkedések fi gyelmen 
kívül hagyása szerepel a menüjük-
ben. Sajnos a vírust mindez pont 
hidegen hagyja, és hidegre is teszi 
azokat a személyeket, akiket sikerül 
alaposan megfertőznie – akár hittek 
őbenne, akár nem.

A koronavírus márpedig létezik!

A koronavírusokat valamikor a hat-
vanas években fedezték fel, azóta 
velünk vannak – és rögtön szögez-
zük le: koronavírus alatt egy vírus-
családot értünk, vagyis ez egy gyűj-
tőnév. Ennélfogva semmi meglepő 
nincs abban, hogy korábbi évekből 
származó cikkek, híradói tudósí-
tások szólnak a „koronavírusról”, 
amelyek lehetnek igazak az AKKORI 
koronavírus típusára vonatkoztat-
va, de gyakorlatilag semmi közük a 
jelenlegihez – leszámítva persze az 
orvostudományt, amely a korábbi 
koronavírusok viselkedését veszi 

alapul, amikor fel akarja ismerni, 
hogy mivel is állunk szemben, és 
hatékony gyógymód megtalálására 
törekszik, de ez a biológia, virológia 
kérdése. Számunkra, egyszerű em-
berek számára a jelenlegi COVID–19 
egy új vírus, ugyanis szervezetünk 
semmiféle antitestet nem termelt 
korábban ellene, a fertőzésére pedig 
különbözőképp reagálunk ugyan, 
de nagyon nagy azon esetek száma, 
amikor súlyos kétoldali tüdőgyulla-
dást okoz, amelynek akár halál is le-
het a vége, vagy olyan károkat tesz a 
szervezetben, amelyek hosszú távon 
kihatnak majd egészségünkre. A leg-
ijesztőbb pedig az egész történetben 
a „nem tudni” része. Ugyanis alap-
vetően nincs sok információnk arról, 
hogy hosszú, de akár középtávon is 
mivel állunk szemben.

 Bár a koronavírusok leginkább 
az állatokban találhatóak meg, 
ugyanakkor az emberre is átterjedő 
koronavírusból HÉT különböző van 
forgalomban, ezekből négy eseté-
ben enyhe lefolyású, megfázásos 
tünetek jelentkeznek, míg három 
esetében a fertőzés akár halállal is 
járhat – egyik ilyen a jelenleg is ter-
jedőben levő SARS-CoV–2.  A má-
sik kettő pedig a SARS-CoV, amely 
2003-ban okozott járványt Kínában, 
közel nyolcezren betegedtek meg, 
(a halálozási arány pedig 10% körül 
volt), és a MERS-CoV, amely 2012-ben 
bukkant fel Szaúd-Arábiában, 2014-
ig mintegy 280 ember halálát okozta 
– ez a vírus egyébként felbukkant ké-
sőbb a Közel-Kelet több országában, 
Európában és Amerikában is, vi-
szont nem lett világjárvány belőlük.

Magyarán, amikor arról beszél-
nek a kocsmai járványszakértők, 
hogy a koronavírus nem is veszélyes, 
mert régóta itt van velünk, és nem 
okoz többet, mint egy sima náthát, 
akkor nem tesznek egyebet, mint 
saját szűkös ismereteikről tesznek 
tanúbizonyságot. Ahogy például a 
hepatitisz vírusból is többféle léte-
zik, úgy a koronavírusból is. Például 

a hepatitiszből is létezik több fajta 
(A-tól G-ig!!!), amelyek közül van, 
amit viszonylag könnyen túlél az em-
ber, van, amiből sosem gyógyul ki, 
viszont nem hal bele, és van olyan, 
ami halálos, ugyanis vakcina sincs 
ellene. Ebből is látszik, hogy a követ-
kező népszerű, és internetes körök-
ben a vírusnál is gyorsabban terjedő 
nézet, miszerint:

Nem is olyan fertőző, ko-
ronavírusból is mennyi 
volt, van, és még sose 
volt baj belőle.

egész egyszerűen nem igaz. Ahogy 
mondtuk, ez nem egy akármilyen, 
korábbról már ismert koronaví-
rus. Olyan, mintha a hepatitiszből 
is megjelenne egy új vírus, amely 
lappangási ideje alatt is fertőz, még 
nem találkoztunk vele soha, és nem 
hat ellene a korábbi védőoltás. Attól, 
hogy hepatitisz vírusnak neveznék, 
még nem lenne kevésbé veszélyes 
attól, hogy léteznek más hepati tisz-
vírusok is. Hasonlóképp vagyunk 
ezzel a mostani koronavírussal is: az 
állatból emberre átmutálódott vírus-
törzs az emberi szervezet szemszö-
géből gyakorlatilag úgy viselkedik, 
mintha egy teljesen új vírus lenne. 
Ez adja veszélyességét is: a két hetes 
lappangási idő kifejezetten hosszú-
nak számít, és a páciens mindez idő 
alatt vígan fertőzi környezetét anél-
kül, hogy tudna róla. Veszélyes, mert 

nincs ellen védőoltás, veszélyes, 
mert nem létezik rá biztos, ismert és 
hatékonyságában alaposan kiismert 
gyógyszeres kezelés.

„Influenzában stb. stb. 
többen halnak meg”

Olyan magabiztosan osztanak meg 
táblázatokat az infl uenzában el-
hunytak számáról, kombinálva 
persze a rákban, öngyilkosságban 
és közlekedési balesetben elhuny-
tak számával, mintha ez releváns 
adatsor lenne. A rák nem fertőző 
betegség, ahogy az autóbaleset és 
az öngyilkosság sem az. Attól, hogy 
valaki öngyilkos lett, de korábban 
járt abban az üzletben, ahova a ked-
ves olvasó tér be később vásárolni, 
attól még nem kapja el olvasónkat 
az ellenállhatatlan hév, hogy fel-
kösse magát a csűr végiben. Azt, 
hogy mennyien halnak meg a CO-
VID–19-ből kifolyólag év leforgása 
alatt, azt értelemszerűen még nem 
tudjuk, hiszen messze még az esz-
tendő vége. Azt sem tudjuk, hogy 
mennyien haltak volna meg, ha nin-
csenek a kijárási korlátozások – erre 
nézve viszont becslések vannak, és 
a legoptimistább verzió is milliók-
kal számol.  És ehhez kapcsolódik a 
járványtagadók másik nagy varázs- 
szerszáma: a számok!

A számok: „nem is annyi, külön-
ben is, és itt van, kiszámoltam, meg 
látod az ARÁNYT, erre mondjál vala-
mit, látod, hogy nem is annyira ve-
szélyes, a halálozási arány valójában 
1-2%, mint az infl uenzáé, vagy kisebb 
stb” – így derült ki, köszönhetően 
a koronavírusnak, hogy mifelénk 

nemcsak virológusokból lehet Du-
nát, Tiszát, Marost, Oltot rekeszteni, 
hanem matematikusból is. Ráadásul 
olyan zseniális elmékről van szó, akik 
csípőből cáfolják meg a világ összes 
orvostudományi, matematikai intéze-
tének a számításait – igaz, a lineáris 
és exponenciális közötti különbséget 
elhanyagolják, amikor megkérdezed 
ezeket az embereket, hogy mekkora a 
COVID–19 alap fertőzési rátája, akkor 
hirtelen kiderül, hogy nem tudják!

 A valóság a következő: a korona-
vírus ALAP fertőző rátája: 2,2 – ennyi 
embernek adja tovább EGY fertőzött 
a vírust. Összehasonlításképp: az 
infl uenzáé 1,3. Az infl uenza eseté-
ben, köszönhetően a rendelkezésre 
álló gyógyszereknek és védőoltás-
nak, a fertőzési rátát sikerült mind-
ez idáig ezen a szinten tartani, míg 
a koronavírusról ez nem mondható 
el, az orvosok jelenleg 2 és 5 közé 
teszik a fertőzési rátát – ez önmagá-
ban elég kéne legyen ahhoz, hogy 
aki csak egy kicsit is ért a matekhoz, 
az megijedjen. Értsd: amennyiben 
az alap fertőzési ráta 1, vagy 1 alatti, 
akkor nem beszélünk járványról, bár 
nagyon remélem, hogy ez mindenki 
számára logikus.

A másik fontos adat, a lappan-
gási idő. Maradjunk az infl uenzával 
történő összehasonlításnál, ha már 
annyira ez a népszerű: míg az infl u-
enza esetében egy-két nap, és kijön 
az összes tünet, taknyunk-nyálunk 
egybefolyik stb., addig a koronavírus 
esetében ez átlagban két hét. Azért 
mondjuk azt, hogy „átlagban” és 
nem fi x két hét, mert az orvostudo-
mány most találkozik először ezzel 
a fertőzéssel, és egyelőre szakszerű 
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