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Karanténunk története 

 

Olvasva a novellaíró pályázat kiírását, sajnos befejezettként nem lehet a világjárványról írni. 

Minden embert, családot, az Emberiséget érinti és nem tudható, hogyan alakul a jövőnk.   

Alábbi gondolataimmal szeretnék pályázni. 

     1969. július 20 Apollo –11 A sikeres holdra szállás az emberiség legnagyszerűbb 

tudományos eredményei közé sorolt, máig ható teljesítmény, emellett 

a hidegháborús katonai szembenállás idején az egész emberiség eggyé válását elősegítő, 

szimbolikus esemény volt. 

Armstrongék számára egy három hetes karantén időszakot követően ért véget a vállalkozás. 

A karanténra azért volt szükség, mert a holdfelszínt először meglátogató űrutazók esetében 

fennállt az az elméleti lehetőség, hogy odafönn valamilyen ismeretlen életforma mégiscsak 

megélhet – elsősorban baktériumi szinten –, és nem volt kizárható valamiféle fertőzés; 

ennek továbbadását volt hivatott megelőzni az elkülönítés. (1) 

      A Bennu földközeli kisbolygót (aszteroida, üstökös) 1999-ben fedezeték fel. 550 méter 

nagyságú. Az Orisis űrszonda 2020. október 20-án talajmintát vett a Bennuról, majd olyan 

pályára állt, amelyről 2023 szeptember 24-én leszáll a Földre. A rossz hír az, hogy a 

számítások szerint a kisbolygó 2182-ben 1:1000 valószínűséggel a Földnek ütközhet. A NASA 

több tervet dogozott ki arra, hogyan lehet a Bennu kisbolygót megsemmisíteni mielőtt a 

Földnek ütközne. Kb. 200 évünk van, hogy felkészüljünk? (2) 

        A lepra, pestis, fekete himlő, tuberkulózis és a kolera az ókortól kezdve újra és újra 

hatalmas járványokat okozott. (3) 

Világszerte az influenza, ebola, a malária, a SARS, az AIDS, most a COVID-19 betegségek 

járványainak leküzdése van napirenden. 

A világjárvány egyre növekszik. Ellenszere, gyógymódja még nincs. 

Védekezés ellene a fertőzés elkerülése, megelőzése. Ezt 50 évvel korábbról, már ismerjük, 

karanténnak hívják. Akkor az emberiség védelme érdekében, megfontoltságból volt a 

karantén. Ma nincs más módszer az emberi élet/emberiség megvédésére a vírus ellen. Az 

emberiség öt nagy ostora évszázadok óta pusztította az embereket. Mit tettünk ez ellen? Ma 

már nem okoznak világjárványt. A római idők óta eljutottunk idáig.  

     A lepra legyőzéséről: 1971-ben, Indiában láttam leprás férfit néhány újjal, szerencsére 

bebugyolálva. Eldugott kis utcában feküdt. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1969
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlius_20.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hidegh%C3%A1bor%C3%BA
https://hu.wikipedia.org/wiki/Influenza
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ebola_(betegs%C3%A9g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1ria
https://hu.wikipedia.org/wiki/SARS
https://hu.wikipedia.org/wiki/AIDS
https://hu.wikipedia.org/wiki/COVID%E2%80%9319
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1994-ben Hawaii Molokai szigeti lepratelep mellett hajóztunk el. Kidobtuk a postazsákot a 

leprásoknak. Ma már tudom, hogy az elkülönítő lepratelep 1930-ban hivatalosan bezárt, 

látványosság lett. A hosszasan gyógyuló lepra kombinált gyógymódját indiai kutató dolgozta 

ki 1982-ben. Ma is előfordulnak megbetegedések Európában is. 

     Sok mindent nem értek világunkban. Erre most kezdek rájönni, mikor COVID-19 miatt sok 

időm van gondolkodni.  

Miért nem törődtek az emberek életével, gyógyításával? Rosszul használta lehetőségeit? 

Nem találom a magyarázatot arra, hogy ide jutottunk. Nem volt idő? A felkészületlenségnek 

más oka is lehet.   

Képességekben, lehetőségekben, a források szétosztásában a mi a fontos döntött, vagy más 

érdek? Mi vagyunk a teremtés koronái, aztán jön ez a láthatatlan, márvánnyal szűrhető, 

működő koronás valami és legyőz minket??? Ne zsigerből gondolkozzunk, használjuk korona 

tartónkat, fejünket. Ne a legyőzés akarása, hanem a win – win megoldás keresése vezesse 

gondolkozásunkat. 

Gyógyítás még nincs. Mások és magunk fertőzésének fegyelmezett elkerülése a 

karanténban, (komfortunk csökkenése, elvesztése mellett) mennyire sikerül? 

Az online világ megint technika, de csak így tudunk elkerített világunkban élni és működtetni 

a gazdaságot. Milyen céllal? egy újabb kérdés.   

Zene maszkból és plexi lemezek mögül, (dobozból? ketrecből?) „élőben” közvetítés a 

Zeneakadémiából. Élő vagy konzerv? a felírt dátumból tudjuk meg. 

A manipulálhatóság a technika eredménye. A manipulálás okát hol keressük?   

     2020. 11. 15. Online Istentisztelet a Debreceni Nagytemplomból.  Három tiszteletes 

hirdeti Isten vigasztalást adó igéjét. Üres a templom. Megdöbbentő az üresség. Csak az 

orgonán játszik a presbiter. A kórust hallani valahonnan.     

Hét milliárd 800 millióan vagyunk, csökkenteni kell a „létszámot”? 

Hogyan változott az idős korosztály élete a járvány alatt? „Alaposan felforgatta az 

életmódunkat, az életvitelünket, teljes mértékben megváltoztatta az életünket. Szűkítette a 

munkalehetőségeket, átírta az egészség megőrzésében, a közösségekben betöltött 

szerepünket, sőt még a családban betöltött nagymama, nagypapa funkciót is felülírta. Most a 

második fázisban pedig már a félelem és a bizonytalanság érzése lett úrrá az időseken, a 

magárahagyottság, a kiszolgáltatottság és az elesettség, amit nagyon erőteljesen 

megtapasztaltunk.” (4) 
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     Az új-koronavírus világjárvány mindannyiunk életét nemcsak jelenleg határozza meg, de 

rányomja bélyegét a jövőnkre is. Meglepő megállapítás a műszaki oldalról. (5) 

„Már semmi sem lesz olyan, mint korábban”, írja Camus a jövőről. Mikor és mi lesz a járvány 

után? Sokan gondolkoznak ezen. A „más” nagyon biztos, ezután sok a kérdés és vélemény.  

     2000-ben magyar csillagászok a körülbelül 50 ezer kisbolygóból addig ismeretlent fedeztek 

fel. Javasolták, hogy Ponori Thewrewk Aurél legyen a kisbolygó neve. 

A 45300 Thewrewk nevet kapta. A nemzetközi bizottság csak a név hosszúságát kifogásolta. 

Az ősi nemesi magyar név igen régi helyesírással írt Török… 

     „2014. október 8-án, élete 94. évében hunyt el Ponori Thewrewk Aurél magyar csillagász, 

kronológus, szakíró, természettudós. Számos publikációt, könyvet, valamint szakcikket írt, 

nevéhez köthető a 300 éves napciklus felfedezése, valamint erősen foglalkoztatták a vallásos 

és a természettudományos világnézet közötti ellentétek kérdései is” (6) 

      –  Ez a kisbolygó naptól távoli, nem veszélyes a Földre, válaszolta Aurél. 

      — Mi a hosszú élet titka? kérdezem 89. születésnapján, koccintás után. Ma is előttem van 

huncut mosolya, amikor a titkot elárulja.                                                                                                                      

       —Nem szabad a lélegzést abbahagyni! 

Tovább adom a megtudott titkot. Ma még inkább aktuális. 

Zorbától kérdezi főnöke  

     —Mit csinálsz Zorba?  

     —Táncolok Uram, a zene majdcsak megjön valahonnan. 

Lehet, hogy szérumot mondott, nem emlékszem pontosan.??? 
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