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Akkora nyitnikék van kilátásban, mint ide
Záhony?
-UA- - 2021-02-21 19:17:33
“Az oltás, a korlátozások feloldása, az ország újraindítása a legnagyobb segítség minden egyes ma
bajban lévő gazdasági ágazatnak” - szórta ki a minap sokadik mantráját a Facebookra Magyarország
kormánya, ami egy ideje ráállt ezekre a képpel megtámogatott szájbarágásokra, néha fellazítva a
sorközöket egy-egy fürkészőközéssel, portyázókozással, illetve azzal, hogy mindegy, hogy a fekete
vagy a fehér macska, de elkapja az egeret, mint az tudvalévő. Hogy a hülye is megértse: oltakozni
illene, bármelyik vakcinával is történjék az.
Ez a fenti, friss üzenet viszont annyiban letér az eddigi vágányról, hogy új irányt látszik kijelölni:
nyílegyenesen a korlátozások enyhítése felé tapogatózik. Mestertipp, amire komoly összeget tennék:
ennek a posztnak valójában az előzménye az a másik poszt, amit csak később raktak ki a
kormányzati oldalt követő hahófacebookosoknak, és ami arról szól, hogy “az újranyitásról szóló
konzultációban már 220 ezren töltötték ki az online kérdőívet. Eddig egyetlen korábbi konzultációban
sem nőtt ilyen gyorsan az internetes kitöltések száma.”
Tehát könnyen elképzelhető, sőt, az interneten uralkodó közhangulat is ezt húzná alá, hogy dőlnek a
válaszok, miszerint azonnal ki fel kéne oldozni az országot a béklyók alól - a Fidesz pedig ennek
megfelelően hangolja épp újra az üzeneteit, egyben megterítve a tényleges lockdown-enyhítésnek.
Ami igazán örvendetes, miután olyan gazdasági hullámvölgy fog hamarosan bekanyarodni elénk,
amihez képest a 2008-as világválság egy nyomorult kis kátyú volt. És, tegyük gyorsan hozzá, akad
néhány család is az országban, amelyiknek a kenyérkeresője vendéglátásból élt, egy ideje viszont
talán kenyeret is csak haveri kölcsönökből tud az asztalra tenni, hiszen Groteszkisztánban, pandémia
idején csak Mészáros Lőrincnek jár az érdemi, 17,7 milliárd forintos állami támogatás - a hoteljeinek
felújítására. De a pincér, a szakács, a szállítmányozó érje be nagyító alatt észlelhető alamizsnával,
ami ráadásul még késik is.
Na, de most legalább dolgozni képes lesz a dolgozni képes tömeg. Igaz, ez eddig is megtörténhetett
volna, ha a döntéshozók képesek lettek volna a logikus gondolkodásra - és nem csak
Magyarországon. Francia szakemberek a The Lancet nevű orvosi lapban nagyon szépen kifejtik, hogy
hosszú távon egész egyszerűen tarthatatlan a csiki-csuki játszma a karanténnal, miszerint ha
alábbhagy a járvány, engedünk, ha felível, bezárunk, illetve hogy a vakcinára várogatunk, miközben
már itt sepregetnek a küszöbön az újabbnál újabb vírusmutációk, amik röhögve elhajolnak a régi
oltások elől. Ez nem megy, mert innentől mehetne a végteleneségig.
Ami szerintük működőképes lett volna - tekintve, hogy márciustól júniusig a Covidhoz kapcsolható
halálok 96 százaléka a hetven éven felülieket érintette Európában -, az az, hogy míg a fiatalok
továbbra is tartják az alap védekezést, tehát a maszkot és a távolságtartást, az idősebbek és
veszélyeztetettek ezzel párhuzamosan azt vállalják, hogy sokkal szigorúbb korlátoknak vetik alá
maguknak. Tehát nem az egész társadalom, hanem csak ők. Konyhanyelven: aki tart a vírustól, mert
nagyobb kockázatnak van kitéve, az mondjuk önkéntes karanténba vonul, ahogy az felelős embertől
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elvárható.
Ezzel a módszerrel sokkal hatékonyabban vehettük volna fel a küzdelmet a koróval szemben. Talán
még nem annyira késő bánat, és megpróbálhatjuk - mert az tényleg nem járja, hogy erejük teljében
vegetáló emberek malmozzanak otthon, miközben az évszázad legbrutálisabb gazdasági krízise
épülget körülöttük éppen.
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