
 Dénes Tamás matematikus 
 

KI KELL MONDANI, hogy NEM IGAZ …  
avagy 

„… vétkesek közt cinkos aki néma”! 
 

(A COVID19 járvány hullámairól matematikus szemmel) 
 

„… mert vétkesek közt cinkos aki néma. 
…  

Szolgádat pellengérre állították, 
mert gyönge fegyver szózat és igazság. 

Nincs is itt haszna szépszónak s imának, 
csak harcnak és a hatalom nyilának. 
Én Jónás, ki csak a Békét szerettem, 
harc és pusztulás prófétája lettem.” 

(Babits Mihály: Jónás könyve, 1938) 
 

SZOMORÚ, hogy napjaink orvos, virológus, és egyéb egészségüggyel foglalkozó 
szakemberei NEM OLVASSÁK Babits Mihály több mint 90 éve írt, de a mának is szóló 
költeményeit. Így nem is érezhetik a fenti idézetben rejlő gondolatok súlyát!  
SZOMMORÚAN bár, de tovább már nem vállalhatom a cinkosságot velük. Így hát 
matematikusként -aki az elmúlt 50 évi munkásságom alatt, valóban „csak a Békét szerettem”- 
nem tűrhetem tovább, hogy „Nincs itt haszna szépszónak …” és kénytelen vagyok 
megszólalni a fent említett egészségügyi szakemberek HELYETT! 
 

 
 
KI KELL MONDANI , hogy a COVID19 JELENSÉG feje tetejére állította azt a 
TÁRSADALMI RENDET, amely szerint a társadalom döntéshozói, a politikusok a legjobb 
szakemberek tanácsai alapján hozzák meg DÖNTÉSEIKET és nem fordítva! 
 
KI KELL MONDANI , hogy a COVID19 JELENSÉGGEL kapcsolatos döntéseket az 
üzleti világ (gyógyszergyárak és forgalmazók) érdekei által vezérelt politikusok szerint 
kommunikálják a szakemberek is! 
Így aztán, társadalmi tömegek vannak félrevezetve és  alantas érdekektől vezérelve tolja át a 
politikai vezetés a FELELŐSSÉGET a járványt amúgy is megszenvedő EMBEREKRE! 
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KI KELL MONDANI , hogy NEM IGAZ a politika által befolyásolt médiából ömlő és 
az EMBEREK LELKIISMERETÉT nyomasztó állítás, miszerint: 

 
AZ OLTATLANOK FELELŐSSÉGE, hogy a COVID19 járvány időről-időre megterheli az 

egészségügyet! Vagyis szezonálisan növekszik a fertőzöttek, megbetegedettek és ezáltal a 
kórházban kezeltek (esetleg elhalálozottak) száma. 

 
KI KELL MONDANI , hogy a médiát és internetet elárasztó reklám HAZUGSÁG:  

 
… hiszen a fent említett egészségügyi szakemberek már-már egyöntetűen kimondják, hogy a 
COVID19 elleni vakcinák hatása maximum 6 hónapig tart.  
 
KI KELL MONDANI , hogy a NERdei kormány médiát elárasztó propagandája, HAMIS 
BIZTONSÁGÉRZETET kelt az emberekben!  
… mivel azt hirdeti, hogy az oltás a megbetegedéssel, sőt a fertőzéssel szemben is védelmet 
nyújt, azaz NEM CSUPÁN a saját, de a többi ember „védettségét” is jelenti. Holott a vakcina 
csupán annak az embernek az immuntámogatását (NEM védettségét!) jelenti, aki az oltást 
kapja, azaz megbetegedés esetén segít a betegség enyhébb lefolyásában. VAGYIS … 
 

A beoltott személy az oltatlanokkal azonos módon lehet VÍRUSHORDOZÓ  
(azaz fertőzött),  így a VÍRUST TOVÁBBADÓ (azaz fertőző!) is! 

 
Mindezek alapján KI KELL MONDANI , hogy MEGTÉVESZTŐ az oltottaknak kiadott 
„védettségi kártya” elnevezés! Mivel a COVID19 elleni oltások alapján kiállított kártyák 
csupán az OLTOTTSÁGOT és NEM a VÉDETTSÉGET igazolják! 
 

A felsorolt TÉNYEK alapján JOGOSULATLAN  
és az EMBERI ALAPJOGOK súlyos MEGSÉRTÉSE  

a COVID19 elleni oltások alapján való bármely MEGKÜLÖNBÖZTETÉS! 
 

Különösen akkor, ha az az egyes EMBEREK, vagy CSOPORTOK  
EGZISZTENCIÁJÁT is ÉRINTI!  
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… és MI IGAZ?! 
 

IGAZ , hogy a szájmaszk véd a fertőzéstől és a továbbfertőzéstől!  
Tudjuk, hogy a COVID19 vírusok cseppfertőzéssel, azaz a beszéddel, kilélegzéssel, 
köhögéssel, tüsszentéssel, stb. a levegőbe juttatott mikrocseppekkel terjednek. A szájmaszk 
tehát NEM a molekuláris méretű vírust kell, hogy kiszűrje a levegőből (amit sokan 
ellenérvként hangoztatnak!), hanem a vírusokat hordozó nagységrendekkel nagyobb (porszem 
méretű) mikrocseppeket. 
 

IGAZ , hogy a megfelelő távolságtartás véd a fertőzéstől és a továbbfertőzéstől!  
Tudjuk, hogy a COVID19 vírusokat hordozó mikrocseppek csak korlátozott távolságot tudnak 
megtenni a levegőben, mivel a gravitáció miatt lehullanak a fejmagasság alá (földre, 
tárgyakra). Ez a távolság kb. 1-2 méter, amelyet a mikrocseppek maximum 1 perc alatt 
tesznek meg, tehát nagyon rövid ideig LEBEGNEK fej magasságban a levegőben!  
 

IGAZ , hogy a vírus NEM ÉLŐLÉNY, ezért csak megfelelő ÉLŐ TÁPTALAJON tudja 
átadni a benne kódolt információkat. Vagyis az élettelen tárgyakon és a talajon rövid idő után 
(1-2 óra) INAKTÍVVÁ VÁLIK. Azonban ez alatt az idő alatt is a fertőződés és 
továbbfertőzés ellen hatásosan véd a kesztyű, illetve a kézmosás! 
 

IGAZ , hogy a járványok elleni oltásokat NEM gyógyításra, hanem az 
immunrendszer megerősítésére, azaz MEGELŐZÉSRE találták ki! 
Az oltások hatásmechanizmusa miatt IGAZ , hogy járványok idején a fertőzöttek 
beoltása NEM JAVASOLT! 
 
Az előző megállapításból következik, hogy …  

 
… IGAZ , hogy járvány idején az oltások alkalmazásához elengedhetetlen 

(lenne) a populáció TÖMEGES (ingyenes) TESZTELÉSE,  
melynek segítségével a fertőzötteket el lehet különíteni! 

 
Világos, hogy ez NEM AZONOS az oltottak és oltatlanok  
(„védettségi kártya” alapján való) megkülönböztetésével! 

 
IGAZ , hogy a COVID19 elleni vakcinák TUDOMÁNYOSAN még KÍSÉRLETI 
FÁZISBAN VANNAK! (lásd [3])  
Ezt a helyzetet pontosan szabályozza a 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet az emberen 
végzett orvostudományi kutatásokról! 
Amely egyértelműen kimondja, hogy ilyen kísérleteket csak ÖNKÉNTES ALAPON lehet 
végezni, ami KIZÁRJA a COVID19 oltások KÖTELEZŐVÉ TÉTELÉT!  
Valamint részletesen rendelkezik a KÍSÉRLETBEN RÉSZTVEVŐK 
TÁJÉKOZTATÁSÁRÓL! 
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KÖTELES  tehát a vakcinákat gyártó, forgalmazó, illetve az azokat beadó 
hatóság TÁJÉKOZTATNI a LAKOSSÁGOT az oltások (már megismert) 

JÁRULÉKOS HATÁSAIRÓL, illetve a már ismert 
ELLENJAVALLATOKRÓL! 

KÜLÖNÖSEN IGAZ  ez akkor, ha az oltás felvételének  
FELELŐSSÉGÉT a LAKOSSÁGRA HÁRÍTJÁK! 

 
 

… és végül IGAZ , … a MUTÁCIÓS VERSENY (futás) 
avagy 

A természet rendje! 
 
TUDOMÁNYOS TÉNY , hogy minél egyszerűbb egy szervezet, annál könnyebben 
mutálódik (változik). Tehát a vírus és az emberi szervezet (immunrendszer) mutációs 
képessége jelentősen eltérő. Ebből adódik, hogy a vírus mutációs képességével csak követő 
módon versenyezhet az ellene készített vakcinák fejlesztése. A jelenség hasonló a bűnözés és 
bűnüldözés (rabló-pandúr) viszonyához. 
 
Az evolúció törvénye azonban évmilliók óta sikeresen működik. E szerint a mutációk 90-
95%-a a környezethez való alkalmazkodásban elvérzik, azaz elpusztul. A túlélő mutációk 
pedig belesimulnak a környezetbe és csak elenyésző részük alkot új (stabil) szervezetet. Ez 
alól NEM KIVÉTEL a COVID19 vírus (és annak mutációi) sem!  
 

Ez a vírusokkal, baktériumokkal (téves elnevezéssel: kórokozókkal)  
való természetes együttélés törvénye. 

 
VAGYIS  a járvány idején való oltás azért sem ajánlott, mert SERKENTI a vírus 
MUTÁLÓDÁSÁT, míg a populáció természetes átfertőződése (nyájimmunitás), azaz az 
emberek valódi vírussal való fertőződése, az előzőkben leírt TERMÉSZETI 
TÖRVÉNY értelmében, a COVID19 vírus fokozatos gyengülését, azaz a 
vírussal való TERMÉSZETES EGYÜTTÉLÉST támogatja. 
 
A járvány HULLÁMAI  tehát NEM a vírus újra-meg újra való feltűnéseként 
értelmezhetők, hanem úgy, mint a tenger hullámzása, amely mindig jelen van, de attól 
függően lesz egyszerű felszini fodrozódás, vagy félelmetes vihar, hogy milyen a környezetet 
alkotó széljárás.  
A léguti, cseppfertőzéssel terjedő járványok számára kedvező környezeti feltételek Európában 
az őszi-téli időjárással állnak elő. Az év többi részét a felkészülésre kell felhasználni, vagyis 
ekkor az immunrendszerünket természetes táplálkozással és életmóddal, vagy éppen oltással 
támogathatjuk.  
 
Budapest, 2021. december 1. 
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További írásaim COVID19-ről: 
 
[1] A koronavírus járványról  matematikus szemmel (ellentmondásos döntési alternatívák) 
     http://www.titoktan.hu/_raktar/DT-Koronavirus-matematikus-szemmel.htm  
 
[2] Járvány terjedésről matematikus szemmel 
     http://www.titoktan.hu/_raktar/DT-Jarvany-terjedesrol-matematikus-szemmel.htm  
 
[3] Tudományos kutatás vagy vakcina-biznisz?! 
      http://www.titoktan.hu/_raktar/DT-Tudomanyos-kutatas-vagy-vakcina-biznisz.htm  


