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Mióta a magyar kormány megkísérelte „földolgozni” a koronavírusügyet, nem tudok szabadulni a
gondolattól, hogy legjobb lenne minden (kormánykézben tartott) médiumon naponta többször lejátszani a
Vesztegzár a Grand Hotelben című Rejtő-regényből 1963‑ban készült ﬁlmet, a Meztelen diplomatát.
Különösen annak egyik kulcsjelenete aktuális, amikor az akkor legnépszerűbb komikus (mint főrendőr)
kijelenti, hogy „a rendőrség fenntartja a rendet!” Azonnal kitör a pánik és elszabadul a pokol. Bármennyire
próbálom elhessegetni a régi emléket, ha meglátom a képernyőn az „operatív törzs” bohóc triumvirátusát,
nem a pánik, hanem a röhögés tör rám. Nehéz megmondani, hogy a miniszterelnök, a belügy- és a magyar
őstörténész miniszter (az operatív trió) csak most adja a hülyét, vagy kormányzás közben is. De ez már
nem fontos: képességeik hiánya átütő.
Akármennyire meglepő, a járványtan komoly tudomány. Az operatív törzs – különösen az erősen
intellektuális alkatú belügyminiszter – bizonyára mindent elkövetett, hogy a rendelkezésre álló néhány nap
alatt elmélyüljenek a közösségi oldalak nyújtotta virológiai ismeretekben. Operatív határozottságuk erre
utal. A közösségi oldalakon föllelhető tanok közül csak egyet emelek ki, miszerint az amerikaiak találták ki
a vírust, a kínai ipar tönkretétele céljából. Ők természetesen rendelkeznek az „ellenszérummal”, amit hét
pecséttel lezárt lombikban, hármasfalú páncélszekrényben őriznek. Trump elnök, a „stabil zseni” dönt,
hogy ki kaphat belőle. Egy szélsőségesen tudományos (twitter) álláspont szerint az amcsik előbb dolgozták
ki az ellenszérumot, és csak utána alakították hozzá a vírust. Szóval az operatív törzs kellően fölkészült,
biztosra veszi, hogy kézben lesz tartva a vírus is, meg a koronája is. (Azannyaistenit neki!)
Egyszersmind az operatív törzsfőnök végre megbizonyosodott róla, hogy helyesen járt el, amikor
megszüntette az egészségügyi minisztériumot, az ÁNTSZ-t, a megyei kórházak fertőző osztályait, a
járványügyi állomásokat, csökkent a fertőzőbeteg-szállítási kapacitás. Továbbá, hogy leépítette a
szakrendeléseket, ellehetetlenítette a háziorvosokat. Semmi szükség rájuk. Ha minden kötél szakad, kér
Trump komától egy kis ellenszérumot, oszt jó napot, vírus!

