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A hadsereget még nem vetették 
be, de a rendfenntartó erők nagy 
számban vonultak utcára a kin-
cses városban az ún. lakossági 
karantén kiterjesztése nyomán. A 
szükséges igazolásokat ajánlott 
magunknál tartani.

 » ROSTÁS SZABOLCS

M ondanánk, hogy kísértetváros 
benyomását kelti Kolozsvár a 
járványügyi helyzet közepette 

immár napközben is elrendelt kijárási 
tilalom miatt, de ez csak részben lenne 
igaz. A gépkocsi- és személyforgalom 
látványosan megcsappant a tegnap 
délben hatályba lépett korlátozások-
nak betudhatóan, az élet azonban nem 
állt meg. Pár lakónegyedet, a belvárost 
és a központot érintő terepszemlénk 
során katonai járművet, netán járőrt 
nem láttunk (ehhez képest Bukarest-
ben felfegyverzett katonai járőrök is 
megjelentek az iraki bevetésekben 
használt terepjárókkal), az országos és 
a helyi rendőrség, valamint a csendőr-

ség viszont annál nagyobb erőkkel van 
jelen az utcákon.

Az már a járványügyi helyzet foko-
zódása óta mindennapos volt, hogy 
a rendvédelmi szervek rendszeresen 
ellenőrzik például, hogy a bevásár-
lóközpontok, közintézmények, pénz-
intézetek betartják-e a fertőtlenítés-
re, az ügyfelek közötti kellő távolság 
betartására vonatkozó szabályokat. 
Most viszont látványos utcai akciók-
nak lehetünk szemtanúi: a Főtéren, 
a Széchenyi téren, a Malom utcában, 
a Kolozsvári Magyar Opera előtt vil-
logó járőrautók mellett pásztázzák 
a forgalmat, és szúrópróbaszerűen 
intik le a gépkocsikat, járókelőket, 
ellenőrizve, indokoltan bújtak-e ki 
otthonról. Minden esetben a mun-
káltató által kibocsátott igazolást 
vagy saját felelősségre kiállított nyi-
latkozatot kell felmutatni a lakás el-
hagyására magyarázatot kérő rend-
fenntartóknak.

Az emberek többsége betartja a 
sürgősségi állapot keretében elren-
delt szabályokat, egyesével, legtöbb 
kettesével, sokan arcukon maszkkal 
közlekednek. És folyamatosan szá-

guldoznak az utcákon a szirénázó 
rohammentők is. Bár azt hihetnénk, 
hogy a legtöbb tevékenység leáll a ko-
ronavírus-járvány vagy az attól való 
félelem közepette, ez sem teljesen 
igaz. Kevesebb létszámban ugyan, de 
a taxisok dolgoznak, és a jellegzetes 
rózsaszín táskás, kerékpáros ételfu-
tárok látványa azt bizonyítja, műkö-
dik az ételrendelés, házhoz szállítás 
is. Nem állhatott le az italfogyasztás 
sem, hiszen a Malom utca sarkán 
árut rakodnak az italboltba, és nem 
függesztették fel a hónapok óta tartó 
felújítást sem a Híd utcában, éppen 
a járdaköveket rakják kezeslábasba 
bújt munkások. A Szamos-parton, a 
Fellegvár tövében térköveket illesz-
tenek egymáshoz, odébb egy szu-
permarket homlokzatára új cégért 
szerelnek a szakik. És akad dolgos 
kisvállalkozó is: a Bánff y-palota mel-
letti Melody (egykori Központi) Szálló 
elől most sem hiányzik az ablaktörlő 
folyadékot, autós kellékeket kínáló 
utcai mozgóárus; aki valamilyen ok-
nál fogva arra kér, ne közöljük a róla 
készült fotót.

Az egyik kereskedelmi bank Ma-
lom utcai fi ókja előtt kisebb csetepa-
té közepébe csöppenünk: vagyonőr 
ráncigál egy hátizsákos öregurat, aki 
azt hajtogatja, hogy nem akarják ki-
adni a pénzét. Megtudakoljuk, pon-
tosan mi történt, de az idős szakállas 
férfi  nem túl együttműködő, előbb 
banktisztviselőnek hisz, majd amikor 
közöljük, hogy újságírók vagyunk, 
magyar lapnál, fontosnak tartja meg-
érdeklődni, hogy a szüleink grófok 
voltak-e. Miközben a közelben posz-
toló rendőr igazoltatja, és átveszi az 
ügyet, a vagyon őrtől megtudjuk: az 
öregúr nem volt hajlandó fertőtle-
níteni a kezét a bankfi ókban, ahol 
a kellő távolságot se tartotta a többi 
ügyféltől, viszont hevesen követelte 
a pénzét, mire a banki alkalmazot-
tak megnyomták a pánikgombot. A 
bökkenő csak az, hogy számlával se 
rendelkezett a pénzintézetnél…

A Séta téri park teljesen kihalt, az 
egyik mellszobor arcára védőmasz-
kot (mi mást?) aggattak. A kincses 
város nyüzsgése a múlté, de remél-
hetőleg mihamarabb visszakapja a 
békeidők pezsgését.
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Pánikgomb karantén idején
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Orbán és Orban

Két hét telt el azóta, hogy az Egészségügyi Világszer-
vezet (WHO) megállapította, miszerint világjárvány 
szintjére lépett a koronavírus-fertőzés. Az azóta eltelt 
időszakban a világ különböző országai időben és mód-
szereiben eltérő intézkedéseket foganatosítottak a kór 
terjedésének megfékezése érdekében: egyesek moz-
gósították az egészségügyi dolgozókat, beszerezték a 
szükséges felszereléseket, mások korábban kĳ árási 
tilalmat vezettek be, lezárták a határaikat a külföldiek 
elől, ugyanakkor akadnak (lásd Szerbia esetét), akik 
saját állampolgáraikat sem engedik be a falakon be-
lül. Hosszú volna felsorolni az egyedi lépéseket, éppen 
ezért csak két ország reakciójára szorítkozunk, erdélyi 
magyarokként ugyanis számunkra amúgy is ez a két 
példa a legrelevánsabb.

Budapest többek között határzárral és átfogó intéz-
kedéscsomaggal válaszolt a vírus terjedésére, Magyar-
országon való felbukkanására, az Orbán Viktor vezette 
kabinet gazdaságvédelmi akciótervét a nemzetközi saj-
tó is a legmerészebbként minősíti. Ezek közül a leglé-
nyegesebb, hogy a munkáltatóknak nem kell járulékot 
fi zetniük a járványválság által legsúlyosabban érintett 
ágazatokban, továbbá a magánszemélyek és vállalko-
zások hiteleinek tőke- és kamatfi zetési kötelezettségét 
az év végéig felfüggesztették. Tömören: 2021-ig nem 
kell törleszteni, és nem számítható fel kamatos kamat 
sem a moratórium idején. Ezen túlmenően a magyar 
kormány nagy hangsúlyt fektet az eszközbeszerzésre, 
és miközben világszerte hiány mutatkozik az egészség-
ügyi felszerelésekből, Budapestre már megérkezett az 
első, több mint 3 millió maszkból, 100 ezer tesztből, 
86 lélegeztetőgépből álló egészségügyi szállítmány Kí-
nából. Ahonnan több száz tonnányi, a koronavírus-jár-
vány elleni védekezéshez szükséges eszköz érkezik 
még – Budapest szerint nem titkoltan az évekkel ezelőtt 
meghirdetett keleti nyitás politikájának, a magyar–kí-
nai partnerségnek köszönhetően. (Aminek bizonyítéka 
az is, hogy a kelet-ázsiai nagyhatalom a magyar kor-
mányfő közismert, „Hajrá, Magyarország!” köszöntését 
rótta fel magyar és kínai nyelven az egyik rakományra).

Eközben Romániában nagy vonalakban annyi tör-
tént, hogy a Ludovic Orban vezette kormány átvállalta 
a válság miatt bajba jutott munkáltatók által kény-
szerszabadságra küldött alkalmazottak (számuk már-
is 300 ezer közeli) segélyezését a sürgősségi állapot 
idejére, és 5 milliárd lejjel megemelték a kis- és közép-
vállalkozások állami garancialapját. Bár rengetegen 
sürgetik, egyelőre nem született döntés a bankhitelek 
törlesztésének, a rezsiköltségek – a földgáz, elektro-
mos áram, telefon-, kábeltévé- és internetszolgáltatás 
– árának befagyasztásáról. Amikor a miniszterelnököt 
újságírók erről faggatták, a rá jellemző ráérősséggel 
azt a felvilágosítást adta, hogy előbb „alaposan meg 
kell vizsgálni” a kérdést a jegybankkal és a kereske-
delmi pénzintézetekkel. És a cégek adómentességét 
is elemezni kell. És miközben a romániai egészségügy 
napok óta attól hangos, hogy a védőmaszkok, -ruhák, 
berendezések, fertőtlenítőszerek, kórházi ágyak, léle-
geztetőgépek, tesztek hiánya a járvány berobbanása 
esetén az itáliainál is katasztrofálisabb állapotokat 
eredményezhet az országban, Orban kezeit széttárva 
homályos magyarázkodásba kezdett érvényesíteni 
nem tudott szerződésekről, cégek és idegen államok 
visszakozásáról. Mentegetőzése hallatán már-már az 
az érzése támadt a szemlélőnek, mintha egy tehetet-
len, cselekvésre képtelen embert látna maga előtt, aki 
szemmel láthatóan nem tudja, miként birkózzék meg 
az előtte tornyosuló feladattal.

Általános vélekedés szerint a bukaresti kormánynak 
sokkal korábban szigorítania kellett volna a koronaví-
rus nyugat-európai gócpontjainak számító országokból 
hazamenekülő román állampolgárok befogadását, az 
eddig foganatosított intézkedések pedig nem elegen-
dőek a gazdaság megmentéséhez. Még a magyarbarát-
sággal, az Orbán Viktor iránti szimpátiával egyáltalán 
nem vádolható volt román kormányfő, Victor Ponta is 
amondó, hogy az óvintézkedések és gazdaságmentő 
lépések terén Bukarestnek példát kellene vennie Buda-
pesttől. „Az ő Orbánjuk jobb döntéseket hozott, mint a 
mienk” – állapította meg Ponta.

Amihez a viccet parafrazálva annyit lehet hozzáfűzni 
csupán: „mecsoda különbség!”
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Az emberek többsége védőmaszkot hord, és kellő távolságot tartva közlekedik

Hatósági szigor. Helyi rendőr ellenőrzi egy járókelő munkahelyi igazolását Kolozsvár Főterének déli oldalán




