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Páratlan páros(ok)
T. Szűcs József - 2021-09-20 13:59:10
Ha csak az utóbbira, esetleg a megyére gondolt Kósa Lajos szombaton, akkor is jelentősnek kell
minősítenünk szavait. Hisz ilyen egyértelműen nem mert nyilatkozni adott területi egység
vírusmentességéről eleddig egyetlen politikus sem. Nem beszélve a hozzáértő szakértőkről.
Ehhez képest „a háromnapos Debreczeni Zamat Fesztiválon való részvételre buzdított Kósa Lajos
országgyűlési képviselő a közösségi oldalára feltöltött legutóbbi videójában szeptember 18-án. A
város korábbi polgármestere e szavakkal kezdte az invitálást:„A Covid-járvány után a debreceni
Zamat Fesztivál is újraindul.”Aztán fergeteges buliról számolt be. „Mindenki jöjjön!”– így fejezte be
az eseményt reklámozó videóját Kósa Lajos.” (debreciner.hu)

fotó: Facebook

Sajnos nem fejtette ki, hogy milyen tényezőkre alapozta korszakos kijelentését. Pedig érdekes lett
volna megtudnunk, hisz a hivatalos álláspont a hétvégén, párhuzamosan Kósa szavaival, ekképpen
hangzott: „A kormány koronavírus tájékoztató oldalán az jelent meg szeptember 17-én, hogy a delta
vírusmutáns több európai országban és már hazánkban is terjed.” (uo.). Mi több: „Gulyás Gergely
miniszter szeptember 15-én bejelentette, hogy a kormány a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos
veszélyhelyzet január 1-jéig történő meghosszabbítását kezdeményezi az Országgyűlésnél.” (uo.)
Felmerül a kérdés, ha már valami „után” vagyunk, az miként terjedhet tovább hazánkban
is, s miért hosszabbítja meg a vészhelyzetet a magyar kormány.
Nem mellesleg, ha az adott pillanatban a városban valaki kicsit körbetekint, számos helyen látott
volna egy olyan hirdetést, amely sokkal visszafogottabban fogalmaz járványügyben. A kormányzat
kedvenc vírusszakértője, aki egyébként kardiológus, most és ezen plakátokon azt sugallja, hogy az
„Az oltás működik. Magyarország működik.” Sokezer példányban megismételve és terjesztve Orbán
Viktor miniszterelnök és Orbán Balázs államtitkár korábbi szavait. S ha már Merkeley professzornál
tartunk, illő visszatekinteni korábbi megnyilatkozásaira: „Nem lesz negyedik hullám, sem most, sem
szeptemberben, nem tud egy olyan mutáció kialakulni, ami Magyarországon ismét egy járványt
hozzon, mert nagyon magas az átfertőzöttség és az átoltottság is – magyarázta a TV2-nek adott
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interjújában. (Portfólió, 2021. május 23.)
Majd néhány hónappal később ugyanő: „Lassabb, elhúzódó lehet a koronavírus-járvány negyedik
hulláma, és elsősorban az oltatlanokat érinti majd - hívta fel a figyelmet Merkely Béla, a Semmelweis
Egyetem rektora hétfőn a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Merkely Béla
úgy fogalmazott, elképzelhető, hogy szükség lesz további korlátozásokra a negyedik hullám miatt,
de ezek elsősorban az oltatlanokra vonatkozhatnak majd. " (hazipatika.com, 2021. szeptember 6.)
S a hivatalosnak tekinthető megállapítások sorából, csak a legfrissebb megnyilatkozásokat tekintve,
nem hagyhatjuk ki a miniszterelnököt: Orbán Viktor úgy látja, az már nem kérdéses, hogy lesz-e
negyedik hullám, hanem csak az, hogy mennyire lesz súlyos: „Nem hiszem, hogy az a negyedik
hullám, amely már elérte Európa számos országát, az meg fog állni a mi államhatárainknál" fogalmaz Facebook-videójában. A kormányfő figyelmeztetett: ez a vírus mindenkit megtalál, egyedül
az oltás az, ami segíthet csökkenteni a negyedik hullám súlyosságának kockázatát.” (atv.hu, 2021.
szeptember 17.)

fotó: Facebook

Szemezgethetnénk a közeljövő potenciális kilátásai között, de végül is nagyjából hasonlóak a
tekintetben, hogy van és lesz negyedik hullám. Az oltás valóban ad egyéni védelmet, s azt is
megállapították, hogy minél több a beoltott, annál kisebb az esélye olyan vírusmutációk
kialakulásának, amelyek megkerülve az eddigi oltásokat, újabb világjárványhoz vezetnének.
Mindazonáltal ezt a lehetőséget sem zárják ki a nagy kutatóintézetek. Mi több, vannak
gyógyszergyártók, amelyeknek a jövőben gyártandó vakcínáik az újabb mutációk ellen is a korábban
„megszokott” százalékban lesznek hatásosak. Mint ismeretes: „Egyedül a magyar kormány jelezte
az összes tagállam közül, hogy nem kíván részt venni az EU újabb Pfizer-rendelési
keretszerződésében – jelentette be egy EU-szóvivő a Reuters csütörtök déli tudósítása szerint. Az
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információ éppen azzal párhuzamosan hangzott el, hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető
miniszter a mai Kormányinfón szintén bejelentette, hogy nem rendelünk több Pfizer/BioNtech
vakcinát.” (Portfólió, 2021. május 20.)
Ez önmagában nem lenne tragédia, hisz a korábbi és a napjainkban érkező szállítmányokból
elegendő oltóanyag áll az ország rendelkezésre. Több híradás szerint viszont éppen az újabb
gyártású vakcinákat módosítják úgy, hogy az első típus kifejlesztése óta megismert új mutációk ellen
az eddig gyártottaknál magasabb védelmet nyújtanak. „A Pfizer új védőoltáson dolgozik Amerikában,
amely még nagyobb hatékonyságot biztosít a koronavírus delta (indiai) variánsával szemben –
nyilatkozta Falus András Széchenyi-díjas immunológus az ATV Híradójának. Az új technológiának
köszönhetően akár őszre elkészülhet a vakcina, ám a tömeges alkalmazásra természetesen tovább
kell várni.” Logikailag úgy tűnik, hogy pontosan ebből, a még hatékonyabbnak tekinthető vakcinából
Magyarország nem rendelt a közös uniós beszerzés keretében.
Jó hír ezzel ellentétben, mondhatnánk némi malíciával, hogy jövőre az új debreceni oltóanyaggyár
már gyárthat akár Sinopharmot vagy Szputnyikot is. Remélhetőleg, ezeknél szintén dolgoznak a
továbbfejlesztett változaton. A beígért magyar oltóanyagról eddig leginkább ellentmondásos
információkat lehetett találni. Arról pedig csak általánosságokat, hogy melyik vírusmutációkra „lövik
be” a magyar készítményt.
„A fejlesztés hazai oltóanyagból teszi tartósan lehetővé a biztonságos ellátást, hatékony és
gazdaságos védekezést biztosít majd az esetleges későbbi világjárványok, lokális járványok ellen,
miközben munkahelyeket is teremt” - részletezte a beruházás előnyeit Palkovics László innovációs
és technológiai miniszter. Az idézett szavaiból azonban úgy tűnik, arra számítanak, hogy az
esetleges jövendő világjárványok típusa és karaktere fog majd a gyártandó magyar oltóanyaghoz
igazodni. Ami nyilvánvalóan képtelenség. Jobb volna arról hallani, hogy a hazai és részben debreceni
fejlesztésű oltóanyag lesz képes gyorsan reagálni a várhatóan kialakuló mutációkhoz, s nagy
hatékonysággal semlegesíti azokat.
Merthogy lesznek újabb mutációk, az a szakértők körében sehol nem kérdés a világon. Legfeljebb az,
hogy melyikük fog olyan globálisan elterjedni, mint az eddigiek. Anthony Fauci vezető amerikai
epidemiológus emiatt azt javasolja, hogy a veszélyeztetett csoportokhoz tartozók a lazítások
bevezetése után is kerüljék a zsúfolt helyeket és viseljenek maszkot, különösen, ha még terjedőben
vannak valamilyen mutáns vírusváltozatok, amelyek bármikor új járványt robbanthatnak be. „Elég
egy kis szikra, azaz egy új variáns, és ki is lehet dobni minden előrejelzést” – mondta.” (Szabad
Európa, az AP nyomán)
Mi, laikusok természetesen a szakértők véleményére támaszkodhatunk, még ha azok sokszor
ellentmondanak is egymásnak és korábbi önmaguknak. A lényeg talán az, hogy az idézett debreceni
politikus szavain kívül nem igen találunk olyan megnyilatkozást, amely szerint már a Covid-járvány
után vagyunk. Bár nagyon örülnénk neki, ha úgy lenne, aligha valószínű, hogy ezúttal
hajszálpontosan fején találta volna a szöget. Igaz, ajánlását így vezette fel: „A Covid-járvány után a
debreceni Zamat Fesztivál is újraindul.”. S ezt szorosan elemezve akár úgy is értelmezhetnénk, hogy
mindkettő újra indul. Ám a hanghordozásából és későbbi mondataiból egyértelműen arra gondolt,
amire több hírforrás is felfigyelt. E szerint Kósa Lajos úgy tudja, véget ért a korona-vírus járvány.
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Viszont érdemének tekinthetjük, hogy a röpke rögtönzésében mindenféle rákészülés nélkül képes
volt kifejteni a páratlan debreceni páros ízélményét, nagyszerűségét: „A legkülönbözőbb
elgondolásokban, sütve, főzve grillezve, lehet megkóstolni a különböző töltésű debreceni párosokat.”
Azt hiszem, az ilyen étvágygerjesztőre töltött ajánlókra vonatkozik az ősi magyar mondás, mely
szerint szinte ettük a megszólaló minden szavát. Főként azokat, amelyek a párosan szép(ek) a
debreceni páros(ok) beltartalmára vonatkoztak.
T. Szűcs József jegyzetsorozata itt olvasható: MÁSIK FŐVÁROS.
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