
Egy olasz számítás szerint 
egy ember akár 60.000 másik 
személyt is meg tud fertőzni, igaz 
nem egyedül, hanem közvetve 
– a modell készítői a focimecs-
cset hozták fel példának, ahol 
a lelátókon elég EGY fertőzött 
ember, hogy a vírust a szekto-
rának átadva, azok a családtag-
jainak hazavíve stb. nagyjából 
60 ezer embert fertőzzön meg, 
ÉSZREVÉTLENÜL! Azaz, amíg a 
nulladik páciensen kitörnek a 
tünetek, addig már hatvanezer 
ember hordja magában a vírust. 
A modellválasztás nem vélet-
len, az olaszországi tragikus 
események kiindulópontjának, a 
fertőzés gyors és agresszív terje-
désének okát az Atalanta-Valen-
cia focimeccsben nevezik meg, 
amelyet annak ellenére tartottak 
meg zsúfolt lelátók előtt, hogy 
az országban már jelen volt a 
COVID-19!
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adatok nem állnak rendelkezésükre 
– nincs is ahogy, erről pontosabb in-
fókat a járvány lejárta utáni években 
fogunk megtudni, amikor a laborok 
kielemzik azt a rengeteg adatot, ami 
most összegyűlt. A lappangási idő 
azért fontos, mert ezalatt is fertőz 
az ember – és akkor gondoljunk be-
le: két hét alatt hány emberrel kerül 
kapcsolatba (vagy kerülnél, a kijárá-
si, gyülekezési korlátozások nélkül) 
a páciens? Az infl uenza esetében 
nem könnyű végigfertőzni a világot, 
két nap nem elegendő rá, a koronaví-
rus két hetes lappangási ideje, az az 
idő, amíg semmilyen tünete nincs a 
későbbi betegnek, jön-megy boldo-
gan, mintha nem lenne holnap, nos 
ez bőven elegendő ahhoz, hogy egy 
közepes méretű községben minden-
kit megfertőzzön – a távolságtartás, 
és végső soron a kijárási tilalom ezért 
kell tehát, hogy ne kerüljünk közvet-
len kapcsolatba olyan emberrel, aki 
elkapta a vírust, de még nem ütött ki 
a tünet rajta, így akaratlanul is meg-
fertőzhet bárkit a környezetében.

Abban, hogy a koronavírus a lap-
pangási idő alatt is fertőz, nincs sem-
mi összeesküvés – a vírusok 95%-a 
így viselkedik. A veszélyességét a 
hosszúnak mondható lappangási idő 
adja – és az, hogy vannak, akik sze-
rint ez a tény elhanyagolható, miköz-
ben a járványnak ez adja a lényegét. 
Pontosabban: ezért IS van járvány 
– hogy jobban megértsük: ha egy-
két nap lenne a lappangási idő, ak-
kor nem lenne képes annyi embert 
megfertőzni, akik a maguk részéről 
megint csak rengeteg embernek ad-
ják tovább stb. A lappangási idő az 
egyik oka, talán épp a legfontosabb 
oka annak, hogy exponenciális nö-
vekedésről kell beszélnünk!

„Alacsony a halálozási arány, 
ahhoz képest, hogy mennyi 
a fertőzött stb.”

A számok varázslóinak újabb agyme-
nése, amikor az első osztályos mate-
matikai leckéket nem meghaladva, 
egyszerű hármasszabállyal kiszá-
molják, hogy márpedig van ennyi 
fertőzött, ebből ennyi halt meg, plusz 
ugye a nem hivatalos fertőzöttek szá-

ma még magasabb, tehát, a halálozási 
arány nagyon kicsi. Ezzel több baj is 
van: először is, nem a fertőzöttek össz-
létszámához viszonyítjuk a halálozási 
eseteket, hanem a lezárt ügyekhez – 
azaz, a gyógyultak+elhalálozottak=-
lezárt ügyek, és ehhez képest mérjük 
a halálos áldozatok arányát. Ami 
arány, és nem szám, az exponenciális 
görbe miatt értelemszerűen változó, 
így nem egy kőbe vésett ADAT, hanem 
egy arány. Nézzük meg, hogy néz ki ez 
a gyakorlatban, hogy miért csalás az, 
amit ezek a virtuális gyilkosok mon-
danak, terjesztenek: Romániában, je-
lenleg, 2020. április 6-án, amikor még 
mindig ezen a cikken dolgozom, amit 
egy normális társadalomban meg 
sem kéne írni, nos, ebben az időpont-
ban a fertőzöttek összes száma: 4.057, 
a gyógyultak száma: 406, míg a halá-
los áldozatok száma: 157 (a cikket be 
sem fejeztem, de ez emelkedett azóta, 
jelen példánál maradok a 157-nél).

  
Hogy számol az, 
aki bagatellizálni akar?

Azt mondja, hogy van 4.057 fertőzött, 
meghaltak 157-en, és hármasszabály-
lyal kiszámolja, hogy a 4057-nek a 
157 az 3.86 százaléka (ami szintén 
van annyira magas, hogy ijedtségre 
okot adjon), ehhez hozzáírja kom-
mentben, hogy a fertőzöttek száma 
valójában magasabb (mintha ez 
olyan húh, de nem ismert infó lenne, 
de ő mennyire jól tájékozott), tehát a 
halálozási arány ennél is kisebb.

És hogy kell számolni 
valójában?

A gyógyultak száma (406) plusz a 
halálos áldozatok száma (157) adja 
a lezárt esetek összességét – fenn-
maradó, még fertőzött páciensről 
ugyanis nem tudjuk, hogy meg-
gyógyul-e majd vagy sem. Ennél-
fogva: 406+157=563, amiből a ha-
lálos áldozatok száma ugye 157, 
tehát a halálozási arány: 27,88% 
– azaz, majdnem 30 százalék! Ki-
csit ijesztő, ugye? Nos, a valóság 
ritkán követi a konzumidióták és 
exhibicionista megmondóemberek 
ízlését. Tegyük hozzá, ez az arány 
valószínűleg csökkenni fog, még-
hozzá jelentősen, de akkor is, jelen 
pillanatban ez a valóság, és nem 
az, amit a számukra kedvező ered-
ményt biztosító hamis módszerrel 
számoló vírusgerillák terítenek.

Mért is van kijárási tilalom?

A kijárási tilalmat NEM a vírus mi-
att vezették be, hanem azt mi, az 
önhitt, szabályokra magasról szaró 
polgárok követeltük ki magunk-
nak. Hiába tiltották meg az ezer 
főnél, vagy ötszáz főnél nagyobb 
tömegek gyülekezését, amikor jó 
idő volt hétvégén, akkor fél Romá-
nia kiment grötározni. Budapesten 
idősek tömegei jöttek rá, hogy még 
nem nyertek fi tneszbajnokságot, így 
a Margit-szigeten torlódás alakult 
ki – jövőre minden számban tarolni 
fogunk az olimpián, ha életben ma-
radunk addig.

Hogy jobban megértsük: ameny-
nyiben Románia mind a 20 millió 
lakosa egyszerre megy ki az utcá-
ra, viszont mindvégig úgy mozog, 
hogy senki nem kerül két méternél 

közelebb a másikhoz, senki nem ér 
a másikhoz, mindenki szájmaszkot 
és kesztyűt hord, akkor az járvány-
ügyi szempontból pont fi x ugyan-
az, mintha otthon ülne mindenki a 
négy fal között. Csakhogy ezt nem 
lehet kivitelezni, hiszen mindez ak-
kora fegyelmet feltételezne a társa-
dalom minden egyes tagjától, ami-
ről naivitás lenne azt feltételezni, 
hogy egyáltalán létezik, nemhogy 
megvalósítható.

A korlátozásokat viszont foko-
zatosan vezették be, ennek pont az 
volt a lényege, hogy, amennyiben 
ezeket betartva leáll a vírus terje-
dése (legalábbis nem jön velünk 
szembe az exponenciális görbe), 
akkor elég lett volna csak annyi 
korlátozás, ezzel a gazdaságot is 
védeni lehetett volna. A járványta-
gadók, az egoizmusok miatti sza-
bálysértésre buzdítók és az azokat 
elkövetők persze élen jártak annak 
a népszerűsítésében, hogy az egész 
csak hisztéria, kitaláció, nincs jár-
vány stb. és ki tudja hány embert 
vettek rá arra, hogy az akkor még 
viszonylag enyhe szabályokat is ké-
nye-kedve szerint megszegje. Nos, 
ezért következtek be a szigorítások! 
Azért, mert 2020-ban a technológiai 

fejlődés csúcsán járó nyugati civili-
záció most önfegyelemből, intelli-
genciából vizsgázott, és megbukott 
– de csúnyán. Nagy valószínűség-
gel ősszel újra vizsgázunk, leg-
alábbis a jelen hírek szerint őszre 
visszatér közénk a COVID–19.

Én egészséges vagyok, 
mehessek, ahova aka-
rok, csak a betegeket 
zárják el stb.

– az egoizmus Marsot verdeső 
hatalmassága, ráadásul ez az ember 
semmit sem ért egy vírus terjedési 
szokásairól, de nem is érdekli: neki 
legyen úgy, ahogyan ő akarja, aztán 
mit érdekli őt a többi ember. A hely-

zet a következő: a levegőben, a por-
szemcsékre tapadva utazó koronaví-
rusról még a fertőzési lehetőségeket 
sem ismerjük alaposan, ahogy azt 
sem, hogy mennyi ideig marad élet-
ben. Mindehhez hozzájön az is, hogy 
két hétig tünetmentes a páciens, mi-
közben vígan fertőz – ezt kár ragoz-
nom, millió helyen leírták már. Meg 
fentebb én is. Magyarán: semmi ga-
rancia nincs arra, hogy egészségesek 
vagyunk, és mehetnénk bárhova, 
ahogy arra sincs garancia, hogy azok 
is maradnánk, ha bármikor, bárhova 
kimehetnénk.

Egy FAKE NEWS anatómiája, 
avagy hogyan változott át a „brit 
lakosság fele megfertőződött” 
kijelentés a „a brit lakosság fele 
immunizálódott” álhírré?
Az Oxfordi Egyetem egyik tanul-
mánya szerint már idén januárban 
itt volt a vírus, és a lakosság 50%-a 
immunizálódott – terjed el az inter-
net magyar szektorában a bájos hír, 
amivel két baj is van: egyrészt ez ön-
magában még nem jelent sokat, más-
részt: nem igaz!

Az Oxfordi Egyetem vonatkozó 
tanulmánya a MedRxiv orvosi tanul-
mányokat publikáló oldalon jelent  

meg március 24-én, és már ekkor 
felhívják a fi gyelmet arra, hogy ez 
egy ún. “preprint” anyag, ami any-
nyit tesz, hogy még nem ellenőrizték 
a különböző szakértők, és külön fel-
hívják a fi gyelmet arra, hogy ez nem 
egy kórházi iránymutató füzet! (“…
should not be used to guide clinical 
practice”)

Az érdekessége az, hogy vélet-
lenül épp egybecsengett a brit kor-
mány azon fáradozásaival, hogy ne 
hozzon drasztikus korlátozó intéz-
kedéseket, hanem hagyja szabadon 
garázdálkodni a vírust, így érve el 
a nyájimmunitást. A tanulmányról 
március 24-én számol be a Financial 
Times, nem felejtve el hozzátenni, 
hogy az epidemiológusok többsége 
egyszerűen kiröhögi a szóban forgó 
tanulmányt.

By the way, hogy stílszerűek le-
gyünk – a szóban forgó tanulmány 

logikailag azt is jelenti, vagy kéne 
jelentse a vírustagadók értelmezésé-
ben, hogy januártól márciusig, azaz 
szűk két hónap, vagyis inkább más-
fél hónap alatt 33 millió emberen 
ment át a vírus, ráadásul ezek szerint 
ÉSZREVÉTLENÜL! Khm, ez nem ki-
csit gyanús, ugye?

Még továbbá: ez azt is jelentené, 
hogy a lakosság másik 50 százalékán 
meg nem ment át, azaz 33 millió brit 
polgár és királynői alattvaló még min-
dig kitett a fertőzés veszélyének. (Ez 
több mint Magyarország és Románia 
lakossága összesen!). A brit hatósá-
gok az elején el is bagatellizálták a 
járványt, köszönhetően többek között 
ennek a hivatalos, huh, de okos ta-
nulmánynak, amelyről már megjele-
nése után brit epidemiológusok sora 
mondta el, hogy hülyeség, veszélyes 
stb. Jó, nem ezekkel a szavakkal, 
hanem így fogalmaztak: „nem lehet 
empirikusan igazolni” – mármint az 
oxfordi tanulmányt.

Szóval ennek a másik 33 millió 
britnek az esetében valahogy nem 
működik az észrevétlen terjedés: 
2020. április 13-án, 11.329 halottnál 
tartottak a britek, és nem úgy néz ki, 
hogy megállnak egyhamar – aligha-
nem az intenzívet azóta már megjárt 

Boris Johnson miniszterelnök is más-
képp gondolkodik már az egész jár-
ványról, mint az elején, amikor még 
ezt az oxfordi tanulmányt is felhasz-
nálva próbált meg a nyájimmunitás 
mellett érvelni, ami sokat elmond a 
brit kormány emberi élet iránt tanú-
sított megvetéséről.

Szintén valamiféle extra infóként, 
amolyan „hagyjuk már, hisz mióta itt 
van a vírus” típusú semmit sem iga-
zoló, de hangulatkeltésre kiváló érv-
ként szokás elmondani, hogy „már 
januárban”. Ebben viszont semmi 
titok nincs – igen, már januárban, 
pontosabban január 31-én mutat-
ták ki Angliában a vírus jelenlétét, 
két nappal korábban pedig jelez-
ték, hogy Kínán kívül immár Japán-
ban, Vietnamban is jelen van, na 
meg Németországban!
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