
2020.  MÁRCIUS 18 . ,  SZERDA6 K O R O N A V Í R U S #interjú  #társadalom  #beszámoló
Er

dé
ly

Nincs felkészülve a társadalom
Péter László kolozsvári szociológus a járványügyi helyzet társadalmi vonatkozásairól
• A társadalmak nin-
csenek felkészülve a 
drasztikus, vélhetően 
tartós életmódváltás-
ra, ugyanakkor Euró-
pa-szerte csökkent az 
államba és politikusok-
ba vetett bizalom mér-
téke, utóbbiaknak most 
a társadalmi bizalmat 
is meg kell nyerniük – 
állapította meg lapcsa-
ládunk megkeresésére 
Péter László kolozsvári 
szociológus, a Babeș–
Bolyai Tudományegye-
tem oktatója.

K I S S  J U D I T

– Milyen mértékben járult hoz-
zá a koronavírus gyors európai 
elterjedéséhez – a vírus agresz-
szivitásán túlmenően – napjaink 
nagyfokú mobilitása? 

– A vírus elterjedése természetes-
nek tekinthető, hiszen a globalizáció 
kontextusában minden „közel ke-

rült” egymáshoz, a kölcsönös 
összefonódások komplexuma 
a mai világ lényegét képezi. 
Gyakorlatilag minden min-
dennel össze van kapcsolva 

a gazdaságtól és médiától a 
sportrendszeren át a kultúráig vagy 
a politikáig, hogy csak a közhelysze-
rűeket említsem. A középosztályra 
jellemző tömegturizmus, a széles 
skálán működő munkaerő-hálózatok, 
a gazdasági ellátó rendszerek térben 
szétszórt elemei, a politikusok közti 

találkozók egyben csatornái is a vírus 
elterjedésének. A kínai autoriter rend-
szer berögzött refl exei (kezdetben 
tagadták, majd minimalizálták a baj 
mértékét) szintén hozzájárultak, hogy 
értékes időt vesztegessünk el. 

– Ennek megfelelően nem is 
igen készült fel a lakosság ilyen 
rendkívüli helyzetre.

– A társadalmak fel is vannak 
készülve, meg nem is. Most menet 
közben tanulunk, gyorsan, bízom 
benne, hogy elégségesen gyorsan. 
Protokollok vannak ugyan, csak 
azokat szerencsére eddig nem kellett 
alkalmazni. Meg a helyzet is nagyon 
gyorsan változó, ami sokkokat okoz. 
Gondoljunk bele: kedden még kvázi 
normálisan folyt Erdélyben is az az 
élet, bár láttuk a bajt, de azt inkább 
tévében – máshol volt. Aztán bezár-
tak az iskolák és egyetemek, elkezdett 
terjedni a fertőzés, ma meg szükség-
állapot van. Nagyon gyors a változás, 
amihez majdnem azonnal kell alkal-

mazkodni. Látjuk, a vírus nem ismer 
határokat, de ennek ellenére magas 
fokon összehangolt, nemzetközi ösz-
szefogással életbe léptetett eljárások 
nincsenek. Félek, hogy a lokális szin-
tű, régi keretek szerint végrehajtott 
intézkedések hatékonysága nem lesz 
elégséges. Aztán valóban, a társa-
dalmak nincsenek felkészülve egy 
drasztikus, vélhetően tartós életmód-
váltásra sem. Ez könnyen okozhat 
olyant, amit a szociológia társadalmi 
dezorganizáltságnak nevez: szaka-
dások alakulhatnak ki a társadalom 
szövetében, az állam nem képes elle-
nőrizni részeket a társadalmi életből, 
ami súlyosbítja a krízist. Probléma, 
hogy az elmúlt években Európa-szer-
te csökkent az államba és a politiku-
sokba vetett bizalom mértéke, nekik 
most a helyzet magaslatán kell állni, 
s menet közben a társadalmi bizalmat 
is meg kell nyerni.

– Kitől, illetve mitől – kor-
mánytól, önkormányzattól, pár-

toktól, szervezetektől, egyház-
tól – várják az emberek az ilyen 
rendkívüli helyzetekben a jó ta-
nácsokat, útmutatást? És ponto-
san mit várnak ilyenkor?

– Az emberek nyilván az elitektől 
és a döntéshozóktól várják az eliga-
zítást, de nagyon-nagyon sok mú-
lik rajtuk: most a felelős, szolidáris 
és empatikus állampolgárokra van 
nagy szükség. Akik egyfelől betart-
ják a rendkívüli és kétségtelenül 
kellemetlen szabályokat, másfelől 
meg segítőkészek azokkal szemben, 
akiknek feltétlenül közösségi támo-
gatásara van szükségük – az időseb-
bekkel, betegekkel, egyedülállókkal 
szemben. Az emberek természetesen 
hatékonyságot várnak el, de jelen pil-
lanatban rendkívül fontos számukra 
a pontos és világos tájékoztatás, a 

döntések melletti érvelés, a krízis ke-
zelésének átláthatósága, az a tudat, 
hogy az ügyek kezelése felelősök és 
szakértők kezében van. Magyarán, 
kapitális jelentőségű, hogy tudják, 
mi és miért történik körülöttük.

– Mi váltja ki ilyenkor az em-
berekben a Romániában néhány 
hete már tapasztalt reakciót, a 
bevásárlási pánikot?

– Ezek olyan kollektív viselkedés-
formák, amelyek gyakorta fellépnek, 
ha az emberek egy számottevő része 
úgy érzi, gondolja, hogy az elkövet-
kező pillanatokban valami teljesen 
ismeretlennel fog szembesülni. Mert 
attól, hogy „jól bevásárolt”, úgy érzi, 
ellenőrzi a helyzetet, vagyis mintegy 
„helyreállítja” az ismert-ismeretlen 
közötti felbomlott egyensúlyt. Egy-
ben meg levezeti a kontrollálatlan 
félelmeket. 

– Sokan vannak, akik össze-
esküvés-elméleteket emlegetnek 
a jelenlegi helyzet kapcsán: van 
ebben mindenféle, az apoka-
lipszis lovasaitól kezdve addig, 
hogy Amerika ártani akart Kíná-
nak gazdasági okokból stb. Ho-
gyan látja, lehetne-e, kellene-e 
irányt mutatni az embereknek, 
hogy ezek a széles körben terjedő 
„konteók” ne terjedjenek?

– A „konteók” érzelmeket vezet-
nek le, de rettenetesen sokat tudnak 
ártani, mert kéz a kézben járnak a 
butasággal és az álhírekkel. Ezért 
fontos a rendszeres, tiszta, őszinte és 
érvelt kormányzati kommunikáció. 
Természetesen a média, a vélemény-
vezérek és infl uencerek szerepe is 
nagyon fontos. Azonban a társadal-
mi tapasztalatok azt mutatják, hogy 
nagyobb krízisek esetében az embe-
rek összefognak, együttműködnek, 
hozzájárulnak a problémák megol-
dásához. Most sem lesz másképpen, 
még akkor is, ha nagyobb áldozatok-
ra lesz szükség.

Rendőrök a hegyeshalmi közúti 
határátkelőnél, ahol 3500 
román állampolgár akart belépni 
Magyarország területére. A 
magyarok átengedték őket 
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Tegnap múlt egy hete, hogy be 
vagyunk zárva, vagy másképp 
mondva, bezárkózva itt Olaszor-
szágban. Nézzük a híreket, a vírus 
nem jött közelebb, tudtommal egy 
innen 20 kilométerre lévő másik 
településen van a hozzám legkö-
zelebbi beteg. 

Munka nincs, a pazarló életmód 
most megszűnik létezni. Most derül 
ki igazán, ki kire számíthat, az embe-
rek magukra maradva vajon segítik-e 
egymást, összetartanak, vagy még a 
bajban is tapossák tovább a másikat. 
Családok vannak összezárva, épp 
ideje csak egymásra fi gyelni. Én egy 
jászvásári román lánnyal lakom egy 
apartmanban, olasz kollégáim múlt 

hétfőn a karantén bevezetése előtt 
hazautaztak. Külön háztartásban va-
gyunk, de amikor főzünk, meghívjuk 
egymást. Az este kártyáztunk kettes-
ben, és megittunk pár pohárral. Ez-
zel is telik az idő. A szomszédságban 
senki nem kér semmit a másiktól, de 
ami van nekem, azt megosztom, ami 
másnak van, megosztja velem. Már az 
ételmaradékot sem dobom ki, tárolom 
vagy lefagyasztom.

Mivel nincs munka így azt sem tud-
juk, mikor lesz jövedelem, és egyelőre 
információnk sincs arról, hogy mire 
számítsunk, ha ez az állapot hónapokig 
is eltart. Merthogy azt hallani, hogy már 
nem is április 3-ig lesz karantén, hanem 
akár május közepéig is. Az olaszországi 

magyarok egyik Facebook-csoportjában 
is erről beszélnek. Igyekszik mindenki 
biztatni a másikat. „Ki kell tartani, és 
felelősségteljesen el kell fogadni, hogy 
most egy darabig nem mehetünk haza. 
Nagyon fontos, hogy mindenki otthon 
maradjon pár hétig, hogy megóvjuk 
ezzel rokonaink, szeretteink életét. A 
kétkedőket, cinikusokat is megkérném, 
kezelje felelősségteljesen az ügyet, hisz 
közös ügy. CSAK EGYÜTT tudjuk meg-
állítani!” – írja valaki, és általában min-
denki így gondolja. Persze terjednek a 
legkülönbözőbb elméletek is a koronaví-
rus-járvány eredetéről és céljáról(?!). Kí-
na akartja ezzel tönkretenni Amerikát, 
vagy Trump Kínát: Idézek egy mondatot: 
„Mindezt gazdasági lefékezés céljából, 

ahol a vírusban elhunyt embereket saj-
nos járulékos vesztességnek tekintik” – 
higgyük?, ne higgyük? Sosem fogjuk ezt 
megtudni... Sok az üres idő, így egyre 
többet elmélkedik az ember, és mások 
mélyebb gondolatainak olvasására, 
értelmezésére is megvan most bőven 
a lehetőség. „Lelassulva könnyebben 
észre fogod venni, mi a valódi érték 
az életedben, hogyan éltél eddig és 
mi az, amire szíved legmélyén vágysz. 
A lélek próbája ez a nehéz időszak, 
amikor eldől, hogy ki merre folytatja 
útját, elsüllyedve a félelem homályától 
vagy felülemelkedve a szeretet által. 
Nézzetek a szívetekbe, és tartsatok ki, 
hisz semmi sem történik véletlenül! Ez 
most az első igazi nagy próbája a Vi-

lág Ébredésének” – olvasom valahol. 
Hajnalig fent vagyunk, mert mindenki 
virtuálisan tartja a lelket a másikban, 
próbálunk elszakadni a valóságtól. A 
mostani információm szerint április 
3-ig tart a karantén, de ez változhat és 
tovább tarthat. Ha lehetőségem lenne 
akkor sem mennék haza, bármilyen 
nehéz a helyzet. Igen, van bennem fé-
lelem, de sem a magam, sem az ember-
társaim egészségét nem kockáztatnám 
a hazautazásommal. Próbálom türel-
mesen kivárni a végét. Csak egészség 
legyen. ANDRÀ TUTTO BENE, Minden 
rendben lesz!” 

(folytatjuk)
Katona Era, Olaszország

• N A P L Ó J E G Y Z E T E K  A Z  O L A S Z  K A R A N T É N B Ó L  ( 2 . )

Most derül ki igazán, hogy kire számíthatunk




