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Tanultunk valamit a járványból?
Milyen következtetéseket vonhatunk le az elmúlt időszakból
• Mennyire változtak 
meg a vásárlási és 
fogyasztási szokása-
ink, hogyan használ-
tuk ki a járvány miatt 
kényszerűen meg-
növekedett otthon 
töltött időnket, illetve 
tanultunk-e egyáltalán 
valamit az elmúlt há-
rom hónapból? Ilyen 
és ehhez hasonló 
kérdésekre kerestük a 
választ szakemberrel. 

KORPOS ATTILA

„Szerintem az emberek nagyon kis 
hányadát leszámítva mindenkit 
váratlanul ért ez a járvány” – je-
lezte már a beszélgetésünk legele-
jén Borota Gábor pszichológus. A 
szakember úgy véli, sok embernek 
megingott a biztonságérzete, hiszen 
kiderült, hogy globalizált világunk 
nagy hátránya, hogy ha a világ má-
sik felén berobban egy járvány, az 
napok vagy legkésőbb néhány hét 

múlva megjelenhet nálunk 
is. Eddig erre nem sokan 
gondoltak. Kiemelte, lehet, 
hogy sokan szorongással tel-
ve fogják ezentúl hallgatni a 
híreket, hogy más országban 
mi történik, milyen betegsé-

gek vagy konfl iktusok ütik fel 
a fejüket, hiszen már joggal tarthat-
nak attól, hogy senki sem függet-
lenítheti magát teljesen a világban 
történő eseményektől. „Ha fegy-
veres konfl iktustól jelenleg nem is 
kell tartani, de megtörténhet, hogy 
amennyiben a világ másik felében 
kitör egy háború, bizonyos fogyasz-
tási cikkek (rosszabb esetben akár 
gyógyszerek) hiánycikké válnak 
nálunk is. Ez a kiszolgáltatottság 
most könyörtelenül megmutatko-
zott, és ez biztosan megviseli az 
emberek egy részét mentálisan. 
Ugyanakkor ez a felismerés arra is 
ösztönözhet sokakat, mint ahogyan 
ösztönöz is, hogy önállóvá és önel-
látókká váljanak. Saját magunktól 
függ, hogy miként reagálunk a vál-
ságra: összeomlással vagy újrater-
vezéssel” – mutatott rá. 

Viszonyulás kérdése

A járványról való általános véleke-
dés szerint az emberek nem tudják, 
hogyan viszonyuljanak a helyzet-
hez. „Egyszer megijednek, máskor 
legyintenek, hogy ez is csak egy 
infl uenzaszerű járvány. Annak 
függvényében alakul a véleményük, 
hogy éppen riogatják vagy megnyug-

tatják őket. Legtöbben utólag fogják 
kialakítani véleményüket a járvány-
ról, amikor majd látszani fog, hogy 
milyen nyomot hagyott a világban.” 
Hozzátette, a személyes tapasztala-
tok is mérvadók: ha valakinek szinte 
semmilyen negatív következménnyel 
nem kellett szembenéznie a járvány 
kapcsán, másként fog tekinteni rá, 
mint az, aki a járvány miatt munka-
nélkülivé vált vagy elveszítette egy 
hozzátartozóját.

Hosszú távon

Meglátása szerint sokakban alakul-
hat ki szorongás, hiszen mindenki 
megtapasztalhatta, mennyire füg-
günk attól, ami a világban történik. 
„A járvány elején olyan híresztelé-
sek is voltak, hogy nem lesz kenyér, 
mert elfogynak az alapanyagok, 
például a liszt. Sokan féltek attól, 
hogy éhínséggel kell szembesülni. 

Szerintem sokan egyhamar nem 
fogják elfelejteni ezt a szorongást. 
A kiszolgáltatottsággal való szem-
besülés viszont lehet kijózanító 
hatású is, ami cselekvésre késztet-
het” – vázolta. Mint mondta, a vírus 
nyomában megjelenő pánik biz-
tosan nem lesz jó hatással azokra, 
akik valamilyen mentális zavarral 
küzdenek. A fóbiák, hangulatza-
varok esetében felerősödhetnek a 
tünetek, de a személyiségzavarokra 
is hatással lehet a félelem, illetve a 
hosszú ideig tartó bezártság érzése. 
„A legtöbb ember alig várta, hogy 
végre találkozhasson a barátaival, 
ismerőseivel. Viszont elképzelhe-
tő, hogy a zárkózottságra amúgy is 
hajlamos emberek egy része még 
zárkózottabbá válik, és még keve-
sebb kapcsolatot fog fenntartani, 
mint korábban. Esetükben nagyobb 
erőfeszítést igényelhet, hogy újra 
kapcsolatba lépjenek másokkal” – 
közölte meglátásait a szociális szük-
ségleteinket illetően.

A média hatása

„Azok a tartalmak, amiket az inter-
neten látunk, mindenképp hatással 
vannak ránk. Például az erős érzel-
mi válaszokat kiváltó események, 
hírek érzelmileg és fi zikailag is kifá-
rasztanak. Az ingerek nagy száma, 
amelyek bombázzák az agyunkat a 
világhálón, szintén okozhatnak fá-
radtságot, leterheltségérzést. Egyes 
oldalak és virtuális közösségi terek 
üzemeltetőinek az a céljuk, hogy mi-
nél több időt, energiát és lehetőleg 
pénzt szánjunk az ő oldalaik követé-
sére. Ennek érdekében sok dologgal 
manipulálnak minket: színekkel, 
szimbólumokkal, pozitív/negatív ér-
zelmi megerősítésekkel. Ennek ára 
van, nemcsak anyagilag (pl. fi zetős 
tartalmak esetében), de érzelmileg 
is. Ezért sem hiszem, hogy tömege-
sen fogják az emberek a képernyő 
előtt tölteni a napjaikat” – jelezte a 

pszichológus. Mint mondta, olyan 
ez, mint amikor megengedjük egy 
gyereknek, hogy annyi édességet 
egyen, amennyit csak akar: az ele-
jén biztosan élvezni fogja és örülni 
fog a lehetőségnek, azonban amikor 
megjelennek a habzsolás káros kö-
vetkezményei (hasfájás, émelygés), 
a legtöbb gyerek megtanulja, hogy a 
kevesebb néha több. „Ha valaki min-
den negatív következmény ellenére 
továbbra is fenntartja a számára ká-
ros viselkedést, akkor már függőség-
re gyanakodhatunk” – tette hozzá.

Életmódváltás?

Az általános vélekedés szerint az 
emberek többsége csak az enyhíté-
sekre várt, hogy újra a megszokott 
életüket élhessék, mintha semmi 
sem történt volna. „Általában két 
okból változtatunk a szokásainkon: 
azért, mert rájövünk, hogy valami 
nem megfelelő a számunkra, vagy 
azért, mert muszáj. A járvány nem 

okozott akkora pusztítást nálunk, 
hogy ettől gyökeresen megváltoz-
zunk” – vonta le a következtetést.

A vásárlási szokásainkra kitérve 
felemás és kettős a mérce. „Nem tar-
tom valószínűnek a tartós életmód-
váltást, legalábbis a tömegek eseté-
ben nem. De egyéni szinten biztosan 
vannak, akik ezentúl sok mindent 
másképp fognak csinálni. Például 
igyekeznek majd csökkenteni az 
élelmiszer- és energiafüggőségü-
kön. A vásárlási szokásaink viszont 
valószínűleg változni fognak, mert 
sokan megtapasztalhatták, hogy a 
világhálón vásárolni sok esetben 
egyszerűbb és kényelmesebb. Sze-
rintem ezen a területen a változás 
tartós lesz” – fogalmazott. 

Rákérdeztünk arra is, hogy az 
alkohol, drogok és egyéb tudatmó-
dosító szerek iránti kereslet megnö-
vekedhet-e a járvány elől való „me-
nekülés” egyik módjaként. „Sajnos 

igen. Az otthonról való menekülés 
gyakori formája a családi konfl iktu-
sok kezelésének. Gondoljunk csak 
azokra a családokra, amelyekben 
korábban a férfi  és a nő szinte csak 
este, kevés idővel a lefekvés előtt ta-
lálkoztak, a nap nagy részét külön 
töltötték. Ilyenkor már nem marad 
idő, lehetőség a problémák meg-
beszélésére, hiszen másnap korán 
kell kelni. Ez a problémaelkerülő 
technika nem volt alkalmazható so-
kak esetében, ugyanakkor ez nem 
jelenti azt, hogy foglalkozni kezde-
nek a problémákkal. A feszültséget 
viszont valamivel oldani kell. Bezár-
va a lakásba az alkoholfogyasztás, 
a fi lmnézés, a közösségi oldalakon 
eltöltött órák mind-mind menekülési 
lehetőséget nyújtanak a problémák 
és a családi feszültségek elől” – ösz-
szegezte a szakember.

Éhínségtől tartva. Márciusban 
sokan pánikolva rohanták meg 
a boltokat

▴  F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

Megóvta Iohannis
a Trianon-törvényt
Meglepő lépést tett Klaus Iohan-
nis államfő a képviselőházban 
május 13-án elfogadott törvény 
kapcsán, amely román ünneppé 
nyilvánítaná a trianoni diktátum 
aláírásának évfordulóját: kihir-
detés helyett alkotmánybíróság-
hoz fordult miatta. Mint ismere-
tes, a jogszabály értelmében a 
kormánynak és a helyi hatósá-
goknak ezentúl gondoskodniuk 
kellene arról, hogy június 4-én 
– az első világháborút lezáró, 
Magyarországot területe kéthar-
madától megfosztó békeszer-
ződés évfordulóján – kitűzzék a 
köztereken Románia nemzeti lo-
bogóját. A törvény felhatalmazná 
az állami és helyi hatóságokat, 
hogy költségvetési támogatást 
nyújtsanak a trianoni szerződés 
jelentőségét tudatosító okta-
tási, kulturális rendezvények 
megszervezéséhez, amelyekről 
a román közszolgálati médiá-
nak is be kellene számolnia. Az 
államfő óvásában rámutatott: a 
Trianon-törvény sérti az állam-
hatalmi ágak szétválasztásának 
alkotmányos elvét, valamint a 
polgárok jogegyenlőségét és a 
diszkrimináció tilalmát garantáló 
előírást, és inkább egy politi-
kai nyilatkozat, mintsem egy 
jogokat és kötelezettségeket 
meghatározó jogszabály. In-
doklásában az elnök rámutat: a 
parlamentnek általános érvényű 
előírásokkal kell szabályoznia a 
társadalmi viszonyokat, a polgá-
rok jogait és kötelezettségeit, az 
általa elfogadott törvényeknek 
pedig az előírások megsértésé-
nek szankcióiról is rendelkezniük 
kell. Szerinte a jogi következ-
mények nélküli Trianon-törvény 
ezeknek a követelményeknek 
nem tesz eleget. Ugyanakkor 
az államfő vitatja azt a cikkelyt, 
amely előírja a román zászló 
felvonását ezen a napon, mert 
– meglátása szerint – ez nem 
illeszkedik az érvényben lévő 
vonatkozó jogszabályokba.
 
Bezár a nadrággyár
Bezárja esztelneki gyárát a Bock 
& Partners német társaság – az 
üzemet 1992-ben alapították, 
ez volt az első német tőkéjű 
zöldmezős beruházás Kovász-
na megyében. Varga Attila 
esztelneki községmenedzser 
a Krónika megkeresésére 
elmondta, a gyárban jelen-
leg mintegy 350 alkalmazott 
dolgozik, már korábban is voltak 
kisebb létszámcsökkentések. 
Az alkalmazottak fele helybéli, a 
többiek a környékről ingáznak. 
A községmenedzser elmondá-
sa szerint a gyár vezetősége 
összehívta a munkatársakat, 
közölték, hogy még két hétre van 
munkájuk, megrendelésük, utá-
na kénytelenek bezárni. Jelenleg 
köpenyeket, maszkokat gyárta-
nak, a gyár rendes termékére, az 
elegáns, klasszikus férfinadrág-
ra nincs megrendelés. 
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