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 » Megadunk minden esélyt 
az életnek, és arra törekszünk, 
hogy együtt leküzdjük a jár-
ványt. Megtesszük rutinszerű-
en azt, amit a rendelkezések 
előírnak, de folytatjuk az életet 
úgy, ahogy tudjuk, az összeszű-
kült keretek közt, hiszen itt is be 
kell rendeznünk a világunkat. Az 
ember végtelen számú, számá-
ra megadatott dologhoz képes 
alkalmazkodni, szinte bármi-
hez. Csak nagyon megszoktunk 
bizonyos kényelmi, szocializáci-
ós feltételeket, ezért nehezebb 
kilépni a komfortzónánkból, de 
abszolút nem lehetetlen. 

Az ember azért domináns faj ezen a 
földön, mert szinte bármihez képes 
alkalmazkodni, így a bezártsághoz 
is – fejtette ki a Krónikának Román 
Mónika kolozsvári pszichológus. A 
szakember úgy véli, ha elfogadjuk, 
hogy a következő időszakban nagy-
részt a négy fal közt kell élnünk, ha 
ritmust, rendszerességet viszünk a 
napjainkba, ha gyakorta tartjuk a 
kapcsolatot szeretteinkkel, ismerőse-
inkkel, ha a helyzet pozitív hozadékait 
tartjuk szem előtt, akkor könnyebben 
átvészeljük a járványügyi helyzetet.

 » KISS JUDIT

 – A kijárási tilalom miatt legtöbben belát-
hatatlan időre a négy fal közé szorultak a 
nap legnagyobb részében. A bezártságot, 
a „szabadságvesztést” nem föltétlenül éli 
meg pozitívan az ember. Mik ennek a lelki 
hozadékai?
– Nagyon függ az ember életkorától, tem-
peramentumától, hogy ki miként éli meg. 
Minél fi atalabb valaki, annál aktívabban 
tudja megélni a mindennapokat, meg-
vannak a céljai, ezeket tartja szem előtt, 
és kreatívan áll hozzájuk. Azok, akiknek 
amúgy sem volt túl élénk a szociális kap-
csolatrendszerük, és eddig sem volt túl 
sok energiájuk, megsínylik. Megszenve-
dik, mert ez a helyzet elvette tőlük azt a 
kevés mozgásteret is, ami személyes ta-
lálkozásokon keresztül történt. Az idősek 
közül sokak számára a mindennapi bevá-
sárlás, a szomszédokkal való találkozás 
jelentette a szocializációs lehetőséget, és 
ez most korlátozva van. Rájuk sokkal in-
kább oda kellene fi gyelni, hogy ne szige-
telődjenek el teljesen.

– Az tapasztalható, hogy sokakon uralko-
dik el a pánik, a szorongás a járványhely-
zet és a jövőbeni kilátások miatt. Gyakran 
elhangzik az is, a pánik negatív lelki ho-
zadéka, hogy torzít: nem engedi, hogy az 
ember józanul, reálisan lássa a dolgokat.
– A rettegésnek az egyik fő ismérve, hogy 
az ember elveszíti racionális gondolkozá-
sát, és elkezdenek eltávolodni a gondolatai 
a valóságtól. Ezért is kell sokat beszélgetni 
másokkal, hogy visszarángassuk a beszél-
getőtársat a valóságba. Az is megtörtén-
het, hogy ő is pánikban van, de nem biz-
tos, hogy ugyanattól fél mindkét személy. 
Ha két pánikos találkozik, attól nem lesz 
nagyobb a rettegés, hanem talán feloldód-
hat. Különben eddig sem tettünk bukósi-
sakot, ha mentünk az utcán, hogy ne es-
sen a fél tégla a fejünkre. Most is ugyanez 
van: ne pánikoljunk, hogy azonnal elkap-
juk a betegséget, és belehalunk, de persze 
az óvintézkedéseket meg kell tenni. Meg-
adunk minden esélyt az életnek, és arra 
törekszünk, hogy együtt leküzdjük a jár-
ványt. Megtesszük rutinszerűen azt, amit 
a rendelkezések előírnak, de folytatjuk 
az életet úgy, ahogy tudjuk, az összeszű-
kült keretek közt, hiszen itt is be kell ren-
deznünk a világunkat. Az ember végtelen 
számú, számára megadatott dologhoz ké-
pes alkalmazkodni, szinte bármihez. Csak 
nagyon megszoktunk bizonyos kényelmi, 
szocializációs feltételeket, ezért nehezebb 
kilépni a komfortzónánkból, de abszolút 
nem lehetetlen. Az ember azért domináns 
faj ezen a földön, mert mindenhez tud 
alkalmazkodni, így a bezártsághoz is. Év-

milliók során annyi mindenhez képes volt 
alkalmazkodni, hogy biztosan mindenki-
ben megvan az idomulás képessége. Az 
azonban nagyon fontos ehhez, hogy el kell 
engedni a félelmet.

– Az idősebb generációk, amelyek a világ-
háború idején, az azt követő időszakban, 
és azok, amelyek a kommunizmusban 
szocializálódtak, már találkoztak a meg-
szorítások, tiltások különféle formáival: 
például nem lehetett azt mondani, amit 
gondolunk. Ellenben a szinte teljes sza-
badságot megélt gyerekek, fi atalok számá-
ra teljesen új a helyzet, talán még drasz-
tikusabb a szabadságuk elvesztése, az, 
hogy nem találkozhatnak kortársaikkal, 
stb. Ők hogyan dolgozzák ezt fel lelkileg?
– A fi atal generációnak is óriási szüksé-
ge van a szocializációra a párkapcsolatok 
szempontjából is. Ez a mostani bezártság, 
korlátozottság ilyen tekintetben hatalmas 
érvágás számukra, nagyobb, mint azok 
számára, akik házasságban egy fedél alatt 
élnek. A házasok bezártság idején talán töb-
bet is vannak a párjukkal, mint amennyihez 
hozzászoktak, vagy amennyire igényük vol-
na. A fi atalok számára a közösséghez való 
tartozás, a szülőkről való leválás nem az 
otthonülésről szól, hanem általában kifelé 
irányulnak a nagyvilágba, hiszen azokra a 
kérdésekre keresik a választ: ki vagyok én, 
kihez tartozom. Ezt a közösségben találják 
meg, nem a szülők mellett, úgyhogy e tekin-
tetben is nehéz most a fi ataloknak. És azt 
sejtem, hogy ők azok, akik talán a leginkább 
áthágják a most felállított szabályokat.

– Mi az, amit pszichológusként túlélési 
technikaként javasolna a lelki egészség 
megőrzése érdekében? Azoknak, akik ma-
gányosan maradtak bezárva, és azoknak, 
akik családi körben vannak a négy fal 
között? Mindezt olyan körülmények közt, 
hogy a gondolatainkat túlnyomórészt ural-
ják a lépten-nyomon érkező rossz hírek.
– Mindenkinek azt javasolom elsősorban: 
rendezkedjen be lelkileg arra, hogy ez a 
bezártság hosszabb folyamat lesz. Ezen azt 

értem, hogy fogadjuk el, a korlátozások nem 
röpke időre szólnak, talán pár hónapra, és ha 
elfogadjuk, akkor könnyebb alkalmazkodni. 
Mindenképp fontos, hogy meglegyen a napi 
ritmusunk, akárcsak korábban: felkelek, 

ágyat vetek, felöltözöm, esetleg elmegyek 
vásárolni, kertészkedem, tornázom – kinek 
milyen lehetősége van. A mozgást nagyon 
fontos beilleszteni a programunkba, mert ez 
befolyásolja az örömhormon-termelést: jobb 
lesz a hangulatunk, ha mozgunk. A takarí-
tás, de bármilyen mozgásos tevékenység jót 
tesz. És ami fontos, hogy rendszeresen kell 
csinálni. A napunkat is rendszeresen osz-
szuk be: legyen ritmusa. Amikor ki lehetett 
menni, ugyanígy fel kellett kelni, reggelizni, 
kávézni, ide-oda menni, dolgozni, és most 
is strukturálni kell az időnket. Ugyanakkor 
hangsúlyozom a személyes kapcsolattartás 
fontosságát: örülhetünk a technika vívmá-
nyainak, így akár interneten keresztül, akár 
telefonon tarthatjuk a kapcsolatot a család-
tagokkal, ismerősökkel, barátokkal. Ajánlott 
gyakran kapcsolatba lépni másokkal úgy, 
hogy lássuk is a beszélgetőtárs arcát, mert a 
szemkontaktus alapvető emberi szükséglet, 
és most még inkább az. Megnyugtat, feltölt, 
ha más arcát, arckifejezését látjuk, ilyenkor 
érzi az ember, hogy kötődik, tartozik mások-
hoz. Felhívnám a fi gyelmet arra is, hogy jó 
megbeszélni a híreket másokkal, mert behoz 
egy kis objektivitást, vagy új nézőpontot. És 
az is lényeges, hogy tartsuk fenn az elsődle-
ges szociális hálót: tehát akikkel amúgy is 
tartottuk a kapcsolatot, azokkal ugyanolyan 
rendszeresen tartsuk, vagy még gyakrabban. 
Vissza kell állítani a ritmust, a rendszeressé-
get az életünkbe. Lassan elmúlik a zsibbadt-
ság, amikor az újabb és újabb megkötésekre, 
szabályokra vártunk szorongva, és ezalatt 
nehéz cselekedni. De mostanra világos: 
úgy tudjuk leküzdeni a járványt, hogy bent 
ülünk, tehát rendezkedjünk be arra, hogy 
így lesz. Fogadjuk el agyilag, akkor köny-
nyebb lesz a mindennapokban együtt élni 
ezzel. Képesek leszünk így aktívabbá válni, 
alkotni, szocializálódni, tanulni.

– Sokszor elhangzik mostanában az is, 
hogy a megváltozott helyzet pozitív hoza-
dékait is érdemes szem előtt tartani.
– Föltétlenül. Ezt a helyzetet úgy tudjuk a 
leginkább elfogadni, ha azt mondjuk ma-
gunknak például: milyen jó, hogy most 
végre van időnk rendbe tenni a dolgain-
kat, megtanulni megírni egy dolgozatot, 
elolvasni egy könyvet, vagy hosszasan, 
mélyebben beszélgetni valakivel, akivel ko-
rábban csak tízpercnyi időre tudtunk szóba 
állni. Ezeket mind érdemes kihasználni. 
Csendes a város, és tisztább a levegő, ennek 
is lehet örülni, meg annak is, hogy a szülő 
most több időt tölthet együtt otthon a gyere-
kével, többet beszélgethet vele, sokkal mé-
lyebben, mint a rohanó mindennapokban. 
Ezek mind olyan örömforrások lehetnek, 
amik miatt könnyebben elfogadjuk a jelen-
legi helyzetet.

– Ha visszakanyarodnánk kicsit az olva-
sáshoz, amire most szintén több idő jut-
hat: ennek mik a pozitív lelki hozadékai?
– Amikor szépirodalmat, regényt olvas 
az ember, akkor mintegy átlép egy másik 
világba, és így van ez a játékfi lmekkel is. 
A könyv és a fi lm segítségével időlege-
sen kiléphetünk a valóságból, ami most 
elég nyomasztó, így föltétlen javasolható 
időtöltésként. Az olvasás pedig egy fok-
kal nagyobb aktivitást kíván az embertől, 
mert követni kell a betűket, értelmezni a 
szöveget, ugyanakkor el is kell képzelni 
a könyvbeli világot, ez ugye a fi lmben ké-
szen kapott. A könyv olvasása egyrészt a 
képzeletet is fejleszti, másrészt az ember 
a saját feszültségeit is beleképzeli abba, 
amit olvas és a cselekményszál követésé-
vel a szorongás fel is oldódhat benne.

Román Mónika: ha elfogadjuk a helyzetünket, könnyebb lesz alkalmazkodni

ROMÁN MÓNIKA KOLOZSVÁRI PSZICHOLÓGUS A BEZÁRTSÁG LELKI HOZADÉKAIRÓL, A KAPCSOLATTARTÁS FONTOSSÁGÁRÓL

Visszaállítani a ritmust, a rendszert az életünkbe

FO
TÓ

: 
AN

GY
AL

O
SI

 B
EÁ

TA




