
Tim Harford

AZ ÉLET REJTETT
LOGIKÁJA



A fordítás alapja:
Tim Harford: The Logic of Life: Uncovering the New Economics
of Everything, Little, Brown, 2008

Szöveg © Tim Harford, 2008

Fordította: Garamvölgyi Andrea (1–4. fejezet),
Burger Anna (5–9. fejezet)

Fordítás © Garamvölgyi Andrea, 2008
© Burger Anna, 2008

Szerkesztette: Dr. Szõllõs Péter

Felelõs szerkesztõ: Falcsik Mari

Borítóterv: Gyimesi Judit

ISBN 978-963-9686-54-0

Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit
tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármely formában
vagy eszközzel – elektronikus, fényképészeti úton vagy más módon –
a kiadó engedélye nélkül közölni.

Kiadja a HVG Kiadó Zrt., Budapest, 2008
Felelõs kiadó: Szauer Péter

www.hvgkonyvek.hu

Nyomdai elõkészítés: Sörfõzõ Zsuzsa

Nyomás: Generál Nyomda Kft.
Felelõs vezetõ: Hunya Ágnes



TARTALOM

Bevezetés 9

1. fejezet | Bevezetés az élet rejtett logikájába 13

2. fejezet | Las Vegas 48

3. fejezet | Alábecsült-e a válás? 84

4. fejezet | Miért van a fõnök túlfizetve? 114

5. fejezet | A környéken 139

6. fejezet | Az ésszerû rasszizmus veszélyei 165

7. fejezet | Tüskés világunk 187

8. fejezet | Racionális forradalmak 217

9. fejezet | Egymillió évnyi logika 241

Köszönetnyilvánítás 267

Jegyzetek 269

Név- és tárgymutató 299



BEVEZETÉS

Ma reggel beszíjaztam kétéves lányomat a babakocsijába, és elmen-
tem vele a helyi közösségi házban totyogóknak szervezett mûvésze-
ti foglalkozásra. Hackney, a kerület, ahol élünk, nem épp a legjobb
környék. Egy városrendezõ bizonyára felvonná a szemöldökét, ha
meglátná az autószerelõ mûhely udvarát, ahol a sorházak takaros
képét megtörve hever nagy halom totálkáros roncs. Egy szociológus
valószínûleg nem hagyná szó nélkül a fogadóirodákat és a masz-
százsszalonokat, vagy a sörözõ esõcsatornájának vízelvezetõjében
összegyûlt, beszáradt hányástócsát. Egy regényíró pedig talán hosz-
szú oldalakat szánna arra a néhány csokor fonnyadt virágra, ami sá-
padtan és kiszáradva a ragyogó júniusi napfénytõl, a hírhedt szóra-
kozóhely falának támasztva emlékezik egy nemrégiben agyonlõtt
fiatalemberre.

Én azonban közgazdász vagyok. Téved, aki azt gondolja, az én
gondolataim folyton csak a tõzsdék meg az inflációs ráta körül jár-
nak. Én is észreveszem a megszállott szerencsejátékosokat vagy a
prostikat, a piásokat és a gengszterbandákat. Csak én más szemmel
nézem õket. A közgazdászok mindig az élet látható dolgai mögött
meghúzódó rejtett logikát keresik, azt, hogy mi, miért történik, és
hogy milyen láthatatlan racionális döntések állnak a történések mö-
gött. Néha ezek a racionális döntések jobbá teszik az életet, néha
pedig megnehezítik azt. De ha meg akarjuk érteni a világot, amiben
élünk – vagy ha tudni szeretnénk, hogyan változtathatunk rajta –,
akkor ahhoz elõször is meg kell ismernünk ezeket a racionális dön-
téseket.



Hogy eljussunk célunkhoz, kislányommal együtt át kell kelnünk
egy forgalmas úton. Ez nehezebb feladat, mint lennie kellene, mert
a közlekedési lámpák, amiknek az a dolguk, hogy zökkenõmente-
sen irányítsák a keresztezõdésen áthaladó forgalmat, nem adnak
elég idõt, de még bármiféle jelzést sem a gyalogosoknak. Átrohan-
tam az út egyik felén a középsõ járdaszigetig, megfordítottam gyer-
mekem kocsiját, így most már húzva és nem tolva elsétáltam egy
álló busz elõtt, és felbukkantam a másik sávban, vártam a lehetõ-
ségre, hogy végre átszaladhassak az út túloldalára.

Ez a veszélyes mutatvány egy politikai hiba eredménye. A gazdag
Stoke Newingtonban, ami mindössze másfél kilométerre van tõ-
lünk, három, frissen festett gyalogátkelõhely is van a fõ utcán, pe-
dig az az utca soha nem volt túlzottan forgalmas vagy átkelés szem-
pontjából veszélyes. Mindkét kerület ugyanahhoz az önkormány-
zathoz tartozik. Akkor miért ez a különbség? Ha nem kerestem
volna a racionális okokat, ha nem néztem volna mélyebbre a fel-
színnél, akkor egyszerûen csak morogtam volna, hogy bezzeg a
gazdag fehérnegyedeknek könnyû barátokat találni és támogatást
szerezni a hatóságoknál. Vagy, ha politikai beállítottságom más irá-
nyú lenne, azon morgolódhattam volna, hogy az ott lakó, szegé-
nyebb népség egész egyszerûen csak lökött, és nem ért saját ügyei-
nek intézéséhez.

Mindkét megállapítás – hasonlóan korunk más buszmegállói böl-
cselkedéseihez – elég felszínes. A közgazdász elme mélyebb vála-
szokat követel. Stoke Newingtonban a Church Street tipikus lakója
saját házában lakik, és nem tervez onnan elköltözni még hosszú
évekig, így az neki is elõnyös, ha a környék fejlõdik. Stoke Newing-
ton politikai befolyása csak azért erõsebb, mert lakóinak erõsebb a
motivációja a politikai aktivitásra. Ezzel szemben a mi környékün-
kön a szomszédok gyakorta cserélõdnek, sokuknak csak elfecsérelt
idõ lenne küzdeni egy gyalogátkelõhelyért, amivel aligha javulna
a másik kerületben élõ fõbérlõ vagy az ideiglenes albérlõ komfort-
érzete.

Ez persze csak egy ötlet, ami felvetõdött bennem, miközben el-
toltam a babakocsiban ülõ lányomat a sarki bolt meg a manikûrsza-
lon elõtt. De még ez az ötlet is nagyobb hasznára van a reform szel-
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lemû megértésnek, mintha egyszerûen csak panaszkodnánk, hogy
az élet milyen igazságtalan. De nem vitás: találgatások helyett in-
kább bizonyítékokra van szükségünk.

A közgazdászok egy új nemzedéke éppen ilyen bizonyítékokat
gyûjt. Kihámozzák a dolgokat a maguk bonyolultságából, és feltár-
ják a meglepõ igazságot. Mennyire érdekli a szomszédaimat, és
mennyire érdekel engem, hogy olyan helyen élünk, ahol veszélyes
átkelni az úton, fiatalembereket lõnek le a diszkóban, és lármásak
a sörözõk? Ha ezekre szeretnénk választ kapni, ne a szomszédokat
kérdezzük, õk úgyis (érthetõ módon) túloznának. Kérdezzünk meg
inkább egy ingatlanügynököt! Közgazdászok egészen megdöbben-
tõ eredményeket kaptak ezzel a megtévesztõen egyszerû módszer-
rel. Összevetették a szexuális bûnözés nyilvános adatait a lakás-
árakkal, és rögtön látták, hogy amint egy pedofil a környékre költö-
zik, a lakásárak csökkennek – de nem több mint 4%-kal.1

A lakások ára eszköz, amivel a közgazdászok feltárhatják az igaz-
ságot, akárcsak a fõhõs egy kémfilmben, amikor egy spray-vel lát-
hatóvá teszi a biztonsági rendszer láthatatlan lézersugarait. A spray
csak eszköz, amire a fõhõs kíváncsi, azok a lézersugarak. Így van ez-
zel a közgazdász is: a lakásár csak a szükséges információ, amivel
kiderítheti, hogy az emberek milyen döntéseket hoznak, milyen ér-
tékeket vallanak. Ezek az értékek azonban gyakran rejtve vannak:
ki az, aki bevallaná a hatóságoknak, hogy bár felháborítja, hogy egy
pedofil költözött az utcába, de csillapítaná felháborodását havi la-
kástörlesztésének mérsékelése?

Az a tény, hogy néhányan – ez esetben vélhetõen diákok vagy
gyermektelen párok – valóban mérlegelnék ezt a lehetõséget, alap-
vetõ adalék ahhoz a fajta racionalitáshoz, amirõl ebben a könyvben
szó lesz. Ilyesmirõl nem gyakran beszél az ember, pláne nem elõke-
lõ társaságban. Sõt az is lehet, hogy az ember az ilyesmit nem is tu-
datosan mérlegeli. Mégis, ameddig egyáltalán akad, aki fontolóra
vesz ilyesmit, addig a racionális döntések elmélete segít megérte-
nünk a világot.

E könyv alapérvei a következõk: elõször is, a racionális viselke-
dés sokkal elterjedtebb és gyakoribb, mintsem azt gondolnánk, és
képes a legváratlanabb helyeken felbukkanni – mint például szexuá-
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lisan túlfûtött kamaszok fejében. Másodszor, a közgazdászoknak
a racionalitásba vetett hite (azt hiszem, a hit a legmegfelelõbb kife-
jezés) valódi tudományos felfedezéseket eredményez. Azt gondo-
lom, hogy ha valaki nem érti meg azokat a racionális döntéseket,
amik tetteink mögött meghúzódnak, akkor nem értheti meg a vilá-
got, amiben élünk.

A drogfüggõk és a fiatalkorú bûnelkövetõk is lehetnek racionáli-
sak. A kertvárosok terjeszkedése és a belvárosok lakosságának meg-
változása pedig határozottan racionális folyamat. De mi a helyzet a
végtelennek tûnõ „mítingekkel” és az irodai élet furcsa igazságta-
lanságaival? Azok is racionálisak! A közgazdász kezében a racioná-
lis döntések elmélete valóságos röntgengéppé változik, ami átvilá-
gítja az emberi életet. Nem mutat meg azonban mindent. És amit
megmutat, az sem feltétlen szép látvány. De mutat valami fontosat,
valamit, amit korábban nem láttunk.

Amikor megérkeztünk, lányom kimászott a kocsijából, és már
szaladt is, hogy összemázolja kezét világoskék vízfestékkel. Leül-
tem a sarokba, és elgondolkodtam azon, hogy milyen racionális ma-
gyarázata lehet annak, hogy a 31, ott ücsörgõ szülõ közül miért
csak 2 apuka van. A válasz a harmadik fejezetben található. Gondo-
latmenetemet lányom szakította félbe. Uzsonnázni akart, így hát
megettük a magunkkal hozott kekszet, majd fogtam a kezét, amikor
felmászott a csúszdára, és a másik oldalon jó néhányszor lecsúszott.
Segítettem neki ugrálni a gumiasztalon, azután pedig ûrhajók és ûr-
hajósok sötétben világító képeit ragasztgattuk fel egy papírtányér-
ra, és megszórtuk õket kék csillámporral. Egy kis idõ múlva felné-
zett rám, és elõretolta apró orrocskáját eszkimópusziért. Tökéletes
fél óra volt.

A szeretetben nincs semmi irracionális. Valójában, ha nem lenné-
nek érzelmeink és elveink, mi motiválna bennünket arra, hogy racio-
nális döntéseket hozzunk bármirõl is? A közgazdászok világából
sem hiányzik a szeretet, a gyûlölet és a többi érzelem. Mégis olyan
világ ez, amiben általában elvárjuk, hogy az emberek racionális
döntéseket hozzanak, és ahol ezek a racionális döntések néha iga-
zán meglepõ magyarázattal szolgálnak az élet rejtélyeire. Ezt a vilá-
got szeretném felnyitni a kedves Olvasó számára.
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1. fejezet

BEVEZETÉS AZ ÉLET REJTETT
LOGIKÁJÁBA
A szex, a bûnözés és Minnie egér gazdaságtana

Harpo Studios, Chicago

„Kedves szülõk, kapaszkodjanak meg!” – Oprah Winfrey e szavak-
kal kezdte szembesíteni Amerikát a sokkoló ténnyel, hogy a tinik
körében tombol az orálisszex-láz. A The Atlantic címû folyóiratban
Caitlin Flanagan pedig azt írta: „A környezetemben minden egyes
anyuka meg van gyõzõdve arról – szinte biztosra veszik, vagy éppen
tényként kezelik –, hogy a 12-13 éves lányok a városban mindenütt:
a legjobb iskolákban is, a legjobb családokban is, a legzöldebb kert-
városban is igyekeznek a lehetõ legtöbb fiút orális örömökben ré-
szesíteni.”2 Flanagan talán kissé könnyeden fogalmazott, de egyálta-
lán nem szánta viccnek: szentül hitte, hogy a félelemnek van alapja.
Való igaz, hogy ma már a PBS dokumentumfilmjeitõl kezdve a The
New York Times hasábjaiig, Amerika-szerte számtalan fórumon fog-
lalkoznak a „járvánnyal”: néha, akár egy kezdõ kukkoló, elborzad-
va, de azért oda-oda pillantva, máskor meg hûvös nyugalommal,
annak biztos tudatában, hogy az egész csak kitaláció.

Igen, lehetséges, hogy a járvány talán erõs és túlzó kifejezés, de
egyáltalán nem kitaláció. A baltimore-i Johns Hopkins Bayview
Medical Center kutatóinak legújabb felmérése szerint 1994 és 2004
között a 12–24 éves korosztály tagjai körében több mint kétszeresé-
re nõtt azoknak a száma, akik a vizsgálat során arról számoltak be,
hogy a közelmúltban orális szexben volt részük. (A fiúk esetében
16%-ról 32%-ra, a lányoknál 14%-ról 38%-ra nõtt ez az arány.3)
Szakértõi beszámolókból arra lehet következtetni, hogy a valódi
növekedés még ennél is nagyobb arányú lehet. A témában Jonathan



Zenilmantól, a Johns Hopkins Egyetem professzorától, a nemi úton
terjedõ betegségek szakértõjétõl kértem tanácsot.4 Adatai szerint
1990-ben a klinika páciensei (tinédzserek és felnõttek együttesen)
közül hozzávetõlegesen a nõk fele, a férfiaknak pedig egynegyede
elégítette ki partnerét alkalmanként orálisan is. A professzor úgy
véli, napjainkra már sokkal elterjedtebb az orális szex, szerinte a pá-
rok 75-80%-a gyakorolja. És bár a lányos szülõk körében volt na-
gyobb a riadalom, az ilyen módon történõ örömszerzés gyakorlata
ma már sokkal kiegyenlítettebb arányban oszlik meg a lányok és a
fiúk között, mint 1990-ben. S talán túlzó a kifejezés, hogy járvány-
szerûen terjed, de tény, hogy divatba jött az orális szex.

Úgy tûnik azonban, hogy máig csak kevesen tették fel a kérdést:
mi lehet az oka? Tényleg ennyire elzüllöttek volna gyermekeink
vagy csak okosabbak lettek? Nem lehetséges, hogy az orális szex
nem más, mint ésszerû magatartás?

Késõbb még bõvebben is kifejtem, pontosan mit is értek ésszerû-
ség alatt, de elõbb nézzük meg, mi is van ezekkel a hormontúlten-
géses kamaszokkal! Annyit elöljáróban, hogy az alapötlet nem bo-
nyolult: az ésszerûen gondolkodó emberek mérlegelik az elõnyöket
és a hátrányokat, valamint az indítékokat. Ha egy dolognak meg-
változnak az elõnyei és hátrányai, akkor az emberek változtatnak
viselkedésükön. Az ésszerûen gondolkodó emberek – bár nem min-
dig tudatosan – gondolnak a jövõre is, csakúgy, mint a jelenre, ami-
kor a bizonytalanságokkal teli világban igyekeznek felbecsülni cse-
lekedeteik várható következményeit.

Az ésszerûség alapfogalmával felfegyverkezve most már feltehet-
jük a kérdést: melyek is az elõnyei, hátrányai és várható következ-
ményei az orális szexnek? Oké, az elõnyök, fõleg annak, aki része-
sül benne, elég nyilvánvalóak, nem is részletezném õket. De annak
is nyilvánvalónak kellene lennie, hogy az orális szex valami olyas-
mit helyettesít, ami manapság egyre kockázatosabb: a hagyomá-
nyos szex ma már veszélyesebb, mint régebben, és ebben a HIV/
AIDS terjedése a ludas. A HIV ugyanis nagyobb valószínûséggel ter-
jed hagyományos szex útján, mint az orális szexszel. A tinik tudják
ezt: nemrégiben végzett felmérés szerint az amerikai tiniknek a
szexuális nevelés témakörében inkább a HIV/AIDS terjedésérõl, és
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nem a fogamzásgátlásról beszélnek.5 A tizenévesek egyéb nemi
úton terjedõ betegségeket is ismernek, például a gonorrhoeát (is-
mertebb nevén a trippert), ami igen veszélyes fertõzés, a lányoknál
meddõséget is okozhat, amennyiben hagyományos együttlét útján
kapja valaki. Orális szexszel átadva azonban sokkal enyhébb tüne-
teket okoz, például torokgyulladást. Vagyis az orális szex hátrányai
kisebbek, mint a hagyományos szexé.

Ha a tinilányok valóban mérlegelik az elõnyöket és hátrányokat,
mielõtt barátjuk ölébe hajtják a fejüket, ez egyértelmûen megma-
gyarázza az orális szex népszerûségének növekedését. Mivel a ha-
gyományos szex kockázatosabbá vált, és mivel a tiniket úgysem le-
het lebeszélni a szexuális kapcsolatról, a többi már csak gazdaság-
tan. Amikor a Coca-Cola ára nõ, az ésszerûen gondolkodó emberek
inkább Pepsit isznak. Amikor a városi lakások drágulnak, az éssze-
rûen gondolkodó emberek inkább kiköltöznek a kertvárosba. És
amikor megnõ a hagyományos szex veszélye, az ésszerûen gondol-
kodó tinik inkább az orális szexre váltanak.

A bizonyítékok azt mutatják, hogy a tizenévesek egyértelmûen
a kevésbé kockázatos szexuális viselkedés felé orientálódnak. Az
USA betegségmegelõzési és járványvédelmi központja (US Centers
for Disease Control and Prevention) arról számolt be,6 hogy az
1990-es évek eleje óta több mint 15%-kal nõtt a szûz tizenévesek
száma. Természetesen még mindig van jó néhány milliónyi tiné-
dzser, akik nem mondtak le a szexrõl, de az 1990-es évek eleje óta
elõnyben részesítik azokat a fogamzásgátló módszereket, amelyek
megvédik õket a nemi úton terjedõ betegségektõl is. A fogamzás-
gátló tabletták használata közel egyötödével csökkent, a gumi óv-
szer használata pedig több mint egyharmadával nõtt.

Talán Oprah-nak mégsem kellene annyira aggódnia. Az orális
szex nem a tinédzserek szexuális szabadosságának tünete. Épp el-
lenkezõleg, annak jele, hogy a tinik felelõsségteljesebben viselked-
nek – teljesen ésszerûen és nagyon lelkesen térnek át a szex egy ke-
vésbé kockázatos változatára.

Ez mind nagyon szép és jó – vagy éppenséggel szörnyû, ezt min-
denki maga döntse el. Ugyanakkor elég felszínes magyarázat. Mi-
elõtt naivan azt állítanánk, hogy az orális szex népszerûsége azért
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nõ, mert az ésszerûen gondolkodó tinik tudják, hogy a hagyomá-
nyos szex kockázatosabb, legyünk egy kicsit igazi közgazdászok,
akik ennél szûkebb hipotézist akarnak felállítani, amit aztán meg-
bízható adatokkal támasztanak alá.

Thomas Stratmann is ilyen igazi közgazdász, aki Jonathan Klick
jogász professzorral együttmûködve meglehetõs pontossággal írta
le a tiniszex motivációinak ésszerûségét.7 Ha nõ a kockázatos szex
ára, az ésszerûen gondolkodó tinik a kevésbé kockázatos szexet vá-
lasztják – a kérdés már csak az, hogyan lehetne kideríteni, hogy a ti-
nik valóban így viselkednek-e. Ehhez szükség van a megnövekedett
kockázat néhány pontosan mérhetõ elemére, olyasmire, ami szám-
szerûsíthetõbb, mint az AIDS-szel kapcsolatos oktatás terjedése.

Az Egyesült Államok alkotmánya kimondja, hogy a szövetségi
szerkezetbõl adódóan az államok maguk dönthetnek a fiatalkorúak
abortuszának szabályozásáról, így néhány államban engedélyezik
az abortusz elvégzését fiatalkorú páciensen a szülõk tájékoztatása
vagy beleegyezése nélkül is, máshol viszont nem. Az efféle törvé-
nyek a politikai viták kiváló táptalajai, egyúttal kísérleti terepet kí-
nálnak a kutatók számára. Mivel a szülõk értesítését elõíró törvé-
nyek megnehezítik a tinik – de nem a felnõttek – számára az abor-
tuszt, ennek a kockázati tényezõnek visszatartó erõként kellene
mûködnie a kockázatos szex gyakorlását illetõen, a felnõttek lehe-
tõségeihez képest. Ha ez így is van, akkor a tinik tényleg ésszerûen
gondolkodnak.

Könnyen beláthatjuk, hogy a szülõk kötelezõ értesítését elõíró
törvények miatt nõ a teherbe esés „költsége”, legalábbis azokban az
esetekben, amikor a tini úgy dönt, nem számol be szüleinek arról,
hogy a nem kívánt terhesség megszakítását választja. Ha a tinik elõ-
relátóak, és minderre maguktól is rájönnek, akkor további lépése-
ket kellene tenniük a teherbe esés megelõzésére – és itt nemcsak
arra gondolok, hogy az orális szexet választják a hagyományos szex
helyett, hanem arra is, hogy óvszert használnak vagy éppenséggel
egyáltalán nem szexelnek.

A szex nem elõre kitervelt cselekmény, éppen ezért nem valószí-
nû az ilyen mértékû elõrelátás, de Klick és Stratmann meggyõzõ bi-
zonyítékokat talált arra vonatkozóan, hogy valóban elveszi a tinik
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kedvét a kockázatos szextõl az a tény, hogy az abortuszról értesíteni
kell a szülõket. Megvizsgálták a nemi betegségekkel foglalkozó kli-
nikák statisztikáit, és azt találták, hogy ott, ahol és amikor bevezet-
ték a szülõk kötelezõ értesítésérõl szóló törvényt, a tizenéves trip-
peres betegek aránya csökkenni kezdett a felnõtt betegek számához
viszonyítva, akikre természetesen az új törvény nem vonatkozott.
Úgy tûnik, hogy ennek egyetlen lehetséges magyarázata az, hogy az
új abortusztörvény jelentõsen megnöveli a védekezés nélküli szex
kockázatát, és hogy a tinik nagyon is ésszerûen reagálnak a megnö-
vekedett kockázatra.8

A szexnek tehát ára van. Az AIDS-veszély – és a hosszabb ideje fo-
lyó felvilágosító munka – arra ösztönzi a tiniket, hogy a hagyomá-
nyos szexet valami olyasmivel helyettesítsék, ami kisebb kockázat-
tal jár – ez lett az orális szex. Ugyanígy hatott rájuk az is, hogy az
óvatlan vagy szerencsétlen lányoknak el kell mondaniuk anyunak
és apunak, hogy teherbe estek.

Egy fiatal közgazdász, Andrew Francis még ennél is messzebbre
ment.9 Ha az orális szexszel helyettesítik a hagyományos szexet
– érvelt –, akkor még az is szóba jöhet, hogy a hetero szex helyette-
síti a homo szexet. Az AIDS terjedésével kockázatosabbá vált fér-
fiakkal szexelni, vagyis a homoszexualitás veszélyesebb a férfiak, a
heteroszexualitás pedig a nõk számára. Ha azt tapasztaljuk, hogy az
egyik szexuális irányultság „ára” nõtt, nem azt várnánk-e, hogy az ész-
szerûen gondolkodó emberek reagálnak erre?

Francis egészen véletlenül jutott erre a gondolatra – ami tovább-
ra is csak egy elméleti lehetõség –, miközben épp egy felmérés ada-
tain rágta át magát. Az a bizonyos felmérés még az 1990-es évek
elején készült, közel 3500 résztvevõvel, akiknek intim kérdéseket
tettek fel szexuális preferenciáikról és elõéletükrõl. Azt is megkér-
dezték a résztvevõktõl, hogy ismernek-e HIV-fertõzött vagy AIDS-es
beteget. Francis ezután már csak azokkal foglalkozott, akiknek a ro-
konai között volt HIV-fertõzött vagy AIDS-es beteg, és azért velük,
mert az ember a barátait megválogathatja, de a rokonait nem, így
abban nem lenne semmi meglepõ vagy informatív, ha kiderülne,
hogy a meleg férfiak több HIV-fertõzött vagy AIDS-es beteget ismer-
nek, mint a heterók.
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