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Normalitásra vágyik a lakosság
Egyre látványosabb az eltérés a járványtagadók és járványt elfogadók csoportja közötti

BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

A héten volt éppen hat hónapja 
annak, hogy február 26-án 
először diagnosztizáltak ko-

ronavírus-fertőzést Romániában. Az 
Országos Közegészségügyi Intézet 
(INSP) által az évfordulóra közzétett 
statisztikából megtudhatjuk, hogy 
az utolsó egy hónapban több mint 
36 700 esetet regisztráltak, ami azt 
jelenti, hogy a romániai fertőzések 
45 százalékát július 26. és augusztus 
26. között jegyezték. A járvány terje-
dése amúgy az elmúlt két hónapban 
kapcsolt magasabb fokozatra, június 
vége, vagyis a nyaralási szezon be-
indulása óta diagnosztizálták a Co-
vid-19-fertőzések 68 százalékát. Bár 
az elmúlt időszakban érkezett hírek 
látszólag egészséges fi atalok elhalá-

lozásáról is, a hivatalos statisz-
tika szerint az elhunytak 94,8 
százaléka más betegségben is 
szenvedett, 79,8 százalékuk 
pedig 60 évesnél idősebb volt. 
Az elhunytak 59,7 százaléka 
férfi . A közegészségügyi inté-

zet szakértőinek elemzése sze-
rint Romániában öt hete annak, hogy 
napi átlagban több mint 1000 új esetet 
diagnosztizálnak, de az elmúlt egy 
hétben (augusztus 17–23.) lassult az 
ütem, ami amúgy megfelel a nemzet-
közi trendeknek az Egészségügyi Vi-
lágszervezet (WHO) adatai tükrében.

Elmaradt a reflexió

A lakosság közben úgy, ahogy meg-
tanult együtt élni a világjárvány-
nyal, ám a félelem, a bezártság nem 
hozta el a pandémia beköszöntekor 
előrevetített átrendeződést, a lakos-
ság döntő többsége a „régi norma-
litás” visszatérését várja. „A világ-
járvány nem késztette refl exióra a 
társadalmat a globalizáció negatív 
hatásairól” – értékelt megkeresé-
sünkre Horváth István szociológus 
is. Mint rámutatott, a világjárvány 
is a globalizáció egyik „terméke”, 
így sokan azt feltételezték, hogy 
mélyreható elgondolkodásra készte-
ti majd az embereket a globalizáció 
negatívumai kapcsán, de ez végül 
elmaradt. „A társadalmi változások 
szempontjából az egyik legfonto-
sabb megállapítás az, hogy nem 
történt semmi mélyreható. Ennek a 
legjobb példája, hogy a járvány ál-
tal radikálisan megszakított mobi-
litási folyamatok – a munkaerő-mo-
bilitás – már a legszigorúbb tiltás 
időszakában kezdtek visszaépülni, 

a turizmus is kapaszkodik vissza. 
Nem refl ektálunk a globalizációról, 
a világ menne előre, már csak a jár-
ványügyi szakértők »akadékoskod-
nak«” – fejtette ki a szakértő.

Megállapítása szerint nagy az 
igény a visszarendeződésre, a több-
ség azt várja, hogy a világ álljon 
vissza oda, ahonnan elindult. A 
társadalomkutató személyes ta-
pasztalata, hogy napról napra nö-
vekszik a kolozsvári repülőtéren 
a járatok száma, annak ellenére, 
hogy a Romániából érkező beuta-
zóknak nagyon sok országban szi-
gorú feltételeket szabnak.

A függőségek maradnak?

A járvány következményeit lebont-
va ugyanakkor Horváth István arra 
irányította rá a fi gyelmünket, hogy 
tetten érhető a depresszió, valamint 
az ezzel járó különböző függőségek 
– például az alkoholfüggőség – nö-
vekedése, vagy a dohányzók szá-
mának emelkedése. „A bezártság 
és a járvány okozta félelem miatt 
növekedhetett a belső feszültség, 
és előjöttek a kulturálisan bevett 
feszültségcsökkentési stratégiák, 
ám ezt a számok még nem igazol-
ják egyértelműen” – részletezte a 
szakértő. Hozzátette: a járványnak 
közegészségügyi hatásai is van-
nak, a más fertőző betegségek ará-
nya csökkent, ami összefügg azzal, 
hogy folyamatosan elhangzottak a 

gyakori kézmosásra buzdítások, és 
az emberek tartották a viszonyla-
gos távolságot. Amikor az elhalálo-
zási statisztikák nyilvánosak lesz-
nek, össze lehet majd hasonlítani 
az elhalálozási okokat, a krónikus 
betegségek alakulását, és akkor 
lehet következtetéseket levonni – 
mutatott rá Horváth István. 

Ki miben hisz?

Arra is felhívta a fi gyelmet, hogy 
polarizálódtak a különböző tár-

sadalmi reprezentációk, megnőtt 
azoknak a száma – vagy többen 
felvállalják nyilvánosan –, hogy 
hisznek az összeesküvés-elméletek-
ben. A járványtagadók és járványt 
elfogadók csoportja közötti eltérés 
a látványos, de ennél összetettebb 
a megosztottság, hiszen valójában 
azoknak a száma növekedett, akik 
a társadalmi változások mögött 
valamilyen tervezettséget, hatalmi 

szempontokat, esetleg konkrét cso-
portokat vagy személyeket látnak 
– mondta a szociológus. Hozzátette, 
a polarizációval járó társadalmi fe-
szültségek is növekedtek. Az általa 
vezetett kolozsvári Kisebbségkutató 
Intézet munkatársai a vallásosság 
alakulását is fi gyelemmel követték, 
hiszen a járvány kitörésekor úgy 
tűnt, a digitális térben lendületet 
kapott a vallásosság új formája, az 
új kommunikációs forma megte-
remti az új evangelizáció esélyét, 
ám végül ez nem történt meg. „A 

kezdeti lelkesedés után csökkent az 
érdeklődés, a hagyományos forma 
nem épült vissza, a templomok még 
üresebbek, mint a járvány előtt. A 
felszínes jelek azt mutatják, hogy 
a vallásos revitalizáció nem történt 
meg” – részletezte Horváth István.  
Ugyanakkor a válások, a házasság-
kötések számáról még nincsenek 
statisztikai adatok, mivel ezeket 
nem közlik havi lebontásban, így 

a mutatószámok hiányában nem 
lehet társadalmi jelenségekre kö-
vetkeztetni, hogy az összezártság 
megoldotta, vagy éppen mélyítette 
a családon belüli konfl iktusokat.

A szakember szerint amúgy a 
hagyományos intézményekbe ve-
tett bizalom egyes országokban 
gyengülhetett, ám a politikusokba 
vetett bizalom indexe még növe-
kedett, különösképpen ahol jól ke-
zelték a járványhelyzetet, a jelek 
arra engednek következtetni, hogy 
nőtt az igény az erős vezetők iránt. 

Horváth István ugyanakkor hang-
súlyozta, jelen pillanatban kevés 
felmérés áll rendelkezésre, bonyo-
lult helyzetbe kerültek a szocio-
lógusok, hiszen közegészségügyi 
szempontból óvintézkedésekkel 
lehet szavatolni a biztonságot, ám 
felmerül a kérdés, hogy mennyire 
etikus ebben a helyzetben, hogy 
egy kérdezőbiztos bemenjen az em-
berek házába.

Furcsa helyzeteket teremtett az 
elmúlt fél esztendő. A templomok 
még üresebbek, mint a járvány előtt
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• Bár a koronavírus-világjárvány kirobbanásakor 
sokan azt feltételezték, hogy mélyreható reflexióra 
készteti majd az embereket a globalizáció negatívumai 
kapcsán, ez végül elmaradt, és fél évvel az első romá-
niai diagnózis után itt is a legtöbben a „régi normali-
tás” visszatérését várják.




