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Világjárvány, szükségállapot 
idején hatványozottan elural-
kodik az embereken a bizonyta-
lanságérzet, szorongás, pánik. 
Gujdár Gabriella aradi klinikai 
pszichológus szerint ennek csök-
kentésére csak hivatalos forrás-
ból tájékozódjunk, és kerüljük 
a közösségi hálót. A feszültség 
levezetésében, a lelki nyugalom 
megőrzésében sokat segíthet a 
testmozgás, meditáció, jóga és 
az összetartózás érzését erősítő 
családi tevékenységek.

 » PAP MELINDA

– Pszichológus szemmel nézve, 
mennyire jelezhető előre, hogyan vi-
selkednek az emberek járvány, szük-
ségállapot idején? Milyen érzések 
uralkodhatnak el ilyenkor rajtuk?
– Mi, emberek nem szeretjük a bi-
zonytalanság érzését, a kiszámít-
hatatlanságot, a kontroll elveszté-
sét. Ha nem látjuk előre az életünk 
menetét, ha megbolydul a napi ru-
tin, elkezdünk szorongani, és olyan 
tevékenységekbe kezdünk, ame-
lyek csökkentik a félelmeinket és 
a bizonytalanságérzetet. Ez hatvá-
nyozottan jelenik meg egy világjár-
vány esetén vagy egy szükségálla-
pot kihirdetésekor, hiszen ilyenkor 
már hivatalosan engedélyünk van 
arra, hogy rettegjünk, elárasszon 
bennünket a pánik, és aktiválódjon 
a túlélési ösztön, amelynek első 
lépcsőfoka az, hogy beözönlünk 
az élelmiszerboltokba, és színig 
töltjük az éléskamrát. A félelem 
alapvetően pozitív és hasznos ér-
zelem, hiszen az emberiség ennek 
köszönhetően maradhatott életben 
az évezredek során, a pánik viszont 
nem az. A társadalom szintjén ter-
jedő pánik az egyén szintjén gyöke-
ret verő, mesterségesen kialakuló 
érzelem, amely a korlátlan mennyi-
ségben és gyakran ellenőrizetlen 
forrásból felé áradó információk 
alapján alakul ki. Ezek az ismétlő-
dő negatív üzenetek megzavarják 
az agy működését, és egy idő után 
automatikus negatív gondolatok 
kialakulásához vezetnek, amelyek 
hosszú távon a szorongásos beteg-
ségek és a depresszió előszobái.

– Egyénileg hogyan lehet védekez-
ni a tömegpszichózis ellen, hogy 
ne kerítsen minket is hatalmába a 
környezetünkön eluralkodó pánik, 
szorongás?
– Azt javaslom, hogy kizárólag a hi-
vatalos intézmények részéről szár-
mazó információkból tájékozód-
junk, és lehetőség szerint naponta 
maximum kétszer – reggel és este 
– hallgassunk híreket. Kerüljük a 
közösségi hálókat, amelyeket nem 
csupán álhírek, de milliók saját 
félelmeiből táplálkozó üzenetek, 
posztok árasztanak el. A koronaví-
rus kapcsán terjedő viccek ugyano-
lyan hatással vannak az agyunkra, 
mint a pánikhírek, hiszen kénytele-
nek vagyunk újra és újra a vírusra 
összpontosítani. A félelem feszült-

té tesz, megbénítja a testet, külön-
böző blokkokat okoz benne, ezeket 
a görcsöket pedig ajánlott minél 
előbb feloldani. A mozgás kiváló 
eszköz erre. Ha megtehetjük, tar-
tózkodjunk sokat a szabad levegőn, 
elsősorban a természetben, erdő-
ben, akár az udvarunkon, kertünk-
ben. Kerékpározzunk a szabadban, 
vagy szobabiciklizzünk, tornáz-
zunk vagy jógázzunk otthon, tán-
coljunk a párunkkal a nappaliban, 
éljünk gyakrabban házaséletet.

– Hogyan, milyen módszerekkel nö-
velhető a lelki nyugalom ilyen hely-
zetben?
– A testmozgáson kívül a légzőgya-
korlatok és a meditáció is kiválóan 
alkalmasak az agy megnyugtatá-
sára. A naplóírás szintén segít a 
feszültségoldásban: elég egy kis 
füzet, amelybe korlátok nélkül le-
írhatjuk a gondolatainkat, félelme-
inket abban a formában, ahogyan 
azok a fejünkben megjelennek. 
Attól, hogy papírra vetjük őket, ki-
csit megszelídítjük a zabolátlan ér-
zéseket. A közös családi tevékeny-
ségek, társasjátékozások, otthoni 
kézműveskedés, esti sztorizgatások 
a régebbi nyaralások, kirándulások 
vagy családi események alkalmá-
val készült fotók szintén segítenek 
abban, hogy eltereljük gondolata-
inkat a jelenlegi helyzetről, ráadá-
sul növelik az intimitás és a családi 
összetartozás érzését. Azok, akik 
egyedül élnek, elkezdhetnek tanul-
ni egy új nyelvet, nagyon jó ingye-
nes online kurzusokat lehet talál-
ni. Az olvasást csak azért említem 
utolsóként, mert sokunk számára 
ez megszokott, a mindennapi rutin 
része.

– Mit javasol azoknak, akik otthoni 
elkülönítőbe, karanténba kerülnek, 
hogyan vészelhetik át ezt az idősza-
kot?
– A házi elkülönítés esetén a hely-
zet kicsit egyszerűbb, hiszen az el-
különített megszokott otthoni kör-
nyezetében, saját tárgyai között és 
hozzátartozói mellett vészeli át ezt 
az időszakot. A kórházi karantént 
valamivel nehezebb átvészelni, de 
amennyiben ide is be lehet vinni 
olvasnivalót, illetve telefont, lapto-
pot, az elkülönített – bár látogatót 
nem fogadhat – virtuálisan kap-
csolatban maradhat szeretteivel. 
A tudat, hogy hozzátartozói vár-

ják, és pozitív üzenetekkel tá-
mogatják, megkönnyíti ennek az 
időszaknak az elviselését. Az agy 
számára az is segítség, hogy egy 
belátható időszakról, nagyjából 
14 napról beszélünk. Pozitív teszt-
eredmény esetén ez az időszak ki-
csit elhúzódhat, ilyenkor viszont 
jó, ha az elkülönített mentálisan is 
a gyógyulásra fókuszál, megpróbál 
türelemmel és elfogadással tekinte-
ni helyzetére.

– Hogyan tudunk segíteni pánikoló, 
szorongó hozzátartozóinkon?
– Egy mondatban úgy, hogy mi ma-
gunk nyugodtak maradunk. A tü-
körneuron elnevezésű idegsejtjeink 
nagymértékben hozzájárulnak a 
körülöttünk levő emberek, társunk, 
gyermekeink, szüleink viselkedé-
sének leképezésében, értelmezésé-

ben. Ahhoz, hogy embertársaink 
érzéseit megértsük, mindenekelőtt 
be kell azonosítanunk az általuk 
kifejezett érzelmeket. Saját érzel-
mi egyensúlyunk és biztonságunk 
szempontjából egyáltalán nem 
mindegy, hogy a mellettünk élő 
emberek arcán mosolyt vagy ösz-
szeráncolt homlokot, örömöt vagy 
aggodalmat vélünk felismerni.

– Hogyan lehet erősíteni ilyen hely-
zetben az egymás iránti felelősségér-
zetet, szolidaritást?
– A higiéniai előírásokat – saját 
maga, közeli és távolabbi hozzá-
tartozói érdekében – mindenki-
nek szükséges betartania. Ahhoz, 
hogy képesek legyünk másokért 
és másokkal szemben felelősséget 
vállalni, előbb a magunkkal szem-
beni felelősségérzetet kell gyako-
rolnunk és megerősítenünk. Tu-
datosítani kell magunkban, hogy 
nem vagyunk sérthetetlenek még 
akkor sem, ha nem tartozunk a ri-
zikócsoportba. A vírus hordozóin-
ként tünetmentesek maradhatunk, 
viszont megbetegíthetjük azokat, 
akik – koruk és egyéb krónikus be-
tegségeik okán – halmozottan ve-
szélyeztetettek.
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Jobb félni, 
mint megĳ edni

Mintegy órája hallgattuk már a százados elméleti ki-
képzését a kézigránátok szerkezetéről, használatáról, 
általános tudnivalókról, körülbelül egy hónapja beruk-
kolt csendőrbakák. Egy egész század. A kiképzőtiszt 
egyáltalán nem volt szívbajos, alapos, helyenként 
„húsba vágó” részletességgel taglalta a közelharci 
fegyver nem szabályszerű használatának következ-
ményeit. Majd a végén jött a felszólítás: nyújtsa fel 
a kezét, aki éles gyakorlatozáson nem meri eldobni a 
gránátot. A várható letolástól, a büntetésként kiosz-
tott száz fekvőtámasztól tartva, esetleg mert tényleg 
elég bátornak érezték magukat, de alulírotton kívül 
senki nem jelentkezett. A százados azonban szokásá-
tól eltérően nem ordított, csak nagy magabiztossággal 
megállapította: úgyis tudja, hogy mindannyian félünk, 
csak ezt kevesen merjük bevallani.

Így vagyunk ezzel az új típusú koronavírus-járvány 
fenyegetettsége közepette is: sokan nyíltan beis-
merjük, hogy tartunk a napról napra változó helyzet 
lehetséges következményeitől, mások leplezik, vagy 
valóban nem félnek. Igazából nem is ez a lényeges 
most, amikor immár pandémiává, világjárvánnyá te-
rebélyesedett a fertőzés. A fontos az, hogy nézzünk 
szembe a valósággal, és tudatosuljon valameny-
nyiünkben, hogy a Kínából eredő kór itt ostromolja 
Európát, a kontinens valamennyi országát, legyűrni 
pedig csakis radikális életmódváltással, sürgős és 
hatékony intézkedésekkel lehetséges.

Az elmúlt napok, hetek nyugat-európai fejlemé-
nyei, különösen az olaszországi példa valamennyi-
ünket arra fi gyelmeztet, hogy egyikünk sem érezheti 
magát valamiféleképpen mentesnek a koronavírus 
sújtotta világtól. Ha fi atalokként, középkorúként 
nem is félünk feltétlenül a fertőzéstől, az ilyen kor-
ban enyhe lefolyású betegségtől, valamennyiünk-
nek vannak idős családtagjai, rokonai, ismerősei, 
akik fokozott veszélynek vannak kitéve a ragályos 
betegség terjedése miatt. Különösen őket kell véde-
ni most, és elsősorban rájuk gondolva kell megtenni 
mindent a vírus terjedésének megfékezése érdeké-
ben. Senkit ne tévesszen meg, hogy Romániában 
jelenleg viszonylag kevés, kevesebb mint kétszáz 
fertőzöttet tartanak nyilván, nemzetközi szakértők 
ugyanis kimutatták, hogy a már felbukkant fertőzés 
nagyon gyorsan terjed, és nehéz lehet megállítani. 
Ezért mindenkinek új életmódra, -szemléletre kell 
berendezkednie a rendkívüli helyzetben, ami akár 
hónapokig is elnyúlhat, és az emberi életeken túl-
menően egész ágazatok fennmaradását sodorja ve-
szélybe. Nem véletlenül hoztam szóba Olaszorszá-
got, az itáliai hatóságok és a lakosság egy részének 
viszonyulása ugyanis intő jelként szolgál a tekin-
tetben is, hogy miként nem szabad reagálni a mos-
tani vészhelyzet esetén. Olaszországban idő előtt, 
megengedhetetlen módon kiszivárgott a római kor-
mánynak a koronavírus által különösen sújtott észa-
ki tartományok karanténba zárásának terve, ami pá-
nikszerű népvándorlást váltott ki déli irányba. Ezzel 
együtt pedig a vírus szabad továbbterjedését. Ha-
sonló hibák nálunk, Romániában is tetten érhetőek: 
az iskolabezárás tervét ugyancsak kiszivárogtatták, 
ami ennél is nagyobb baj viszont, hogy a hatóságok 
a mai napig nem kezelik megfelelően a külföldről, 
elsősorban a fertőzés sújtotta országokból haza-
menekülő román állampolgárok helyzetét – ami né-
hány hét múlva, a katolikus, majd az ortodox húsvét 
közeledtével döntő jelentőséggel bírhat a kór elleni 
küzdelem terén. Ugyanígy fontos, hogy ne dőljünk 
be és ne terjesszük a különböző összeesküvés-el-
méleteket (apokalipszist hirdetők, kíméljenek!), és 
óvakodni kell a pánikkeltéstől is, alkalmazza azt a 
sajtó kattintásvadász és szenzációhajhász fele vagy 
éppen világhírű magyar hálózatkutató. 

Most azonban nincs itt feltétlenül az ideje a vége-
érhetetlen bírálatoknak és számonkérésnek, ezúttal 
cselekedni kell. Nem csupán az alapvető higiéniai sza-
bályok betartásával, az embertársainkkal való közvet-
len érintkezés lehetséges kerülésével, a hatósági út-
mutatások, intézkedések fi gyelembevételével, hanem 
a fokozott egyéni odafi gyeléssel. Minden jel szerint 
hosszú lefutású küzdelem lesz, ezért vigyáznunk kell 
magunkra, hogy megóvhassuk egymást!
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Gujdár Gabriella: tudatosítani kell magunkban, hogy nem vagyunk sérthetetlenek

 » Ahhoz, hogy képesek le-
gyünk másokért és mások-
kal szemben felelősséget 
vállalni, előbb a magunkkal 
szembeni felelősségérzetet 
kell gyakorolnunk és meg-
erősítenünk. 




