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tudja kivitelezni krízishelyzetben a 
döntéseket, mint egy olyan országban, 
ahol az állami intézmények hitelessége 
kimerült. Ilyen helyzetben van Romá-
nia is, ahol az egészségügy, a tanügy 
területén az utóbbi 30 évben kataszt-
rofális hiányosságok halmozódtak fel, 
s ezek a Covid-19 járvány alatt sorra 
felszínre kerültek. A jelenlegi kaotikus 
kormányzás mindezt csak tetőzte. Az 
eredmény látványos: bizonytalanság, 
elégedetlenség, a társadalmi meg-
osztottság kiéleződése. Mindemellett 
az interneten, főként a socialmedia 
platformokon terjedő álhírek, áltudo-
mányos publikációk még zavarosab-
bá teszik a közhangulatot. Az ellent-
mondásos hírek, amelyek a Covid-19 
világjárvánnyal kapcsolatosak, a 
hétköznapi ember számára majdnem 
lehetetlenné teszik a megfelelő tájé-
kozódást. A Covid-19, a maszkviselés 
elleni tüntetésekkel, az oltásellenes 
mozgalmakkal, a járvány létezését ta-
gadó jelenségekkel nézünk szembe. A 
koronavírus járvány pedig létezik, és 
áldozatait napi rendszerességgel viszi, 
függetlenül attól, hogy elhisszük vagy 
tagadjuk azt. 

Konspirációelméletek s álhírek 
villámszerű terjedése

Egy legfrisseb EU-s felmérés alapján, 
amely az egyes tagországokban végzett 
felmérések adatait tette közzé, a koro-
navírussal kapcsolatos közvéleményt7
monitorizálva, Romániában a legelter-
jedtebb tévhit az, hogy a koronavírus 
egy amerikaiak által előállított bioló-
giai fegyver. Mindemellett különböző 
konspirációelméletek a socialmedia 
platformokon annyira aktívvá váltak, 
hogy már a mainstream hírekben is 
jelen vannak. Ennek elsődleges okai a 
félretájékoztatás, a konspirációelméle-
tek napirenden tartása, illetve az álhí-
rek villámszerű terjedése.

Az említett kutatás heti rendszeres-
séggel8, három szempontból méri az 
egyes országokban létező, koronaví-
russal kapcsolatos közhangulatot.9 A 
felmérés érdekessége az, hogy az egyes 
országokban az adott politikai helyzet 
függvényében a számok nagyon elté-
rőek. Így Olaszországban a megkérde-
zettek 62%-a nyilatkozatai alapján az 
EU intézkedéseit negatívan értékelték. 
48,5%-a gondolja azt, hogy nem len-
ne észszerű kiválni az eurózónából. A 
lengyelek esetében a megkérdezettek 
68%-a szerint a krízist követően az EU 
vezetése alatt lehet a helyzetet orvo-
solni. Romániában a megkérdezettek 
78%-a gondolja azt, hogy az EU-nak 
erősebb, hatékonyabb intézkedéseket 
kellene hoznia a krízishelyzet ellensú-
lyozása érdekében, illetve 40%-a sze-
rint az EU nagyon gyengén reagált a 
krízishelyzet első felében, de a járvány-
ügyi helyzet alatt jobban teljesített. 
31%-a úgy véli, hogy az EU mindkét 
esetben gyengén intézkedett.

A tagországokból összegyűjtött 
adatok alapján az is kiderül, hogy töb-
ben vannak azok, akik kiábrándultak 
saját kormányuk kríziskezelési ké-
pességéből. Az összesítés alapján, a 
megkérdezetteknek csak 29%-a bízik 
jobban a saját kormányában, mint 
a koronavírus okozta krízis előtt, 
és úgy gondolják, hogy a kormány 
megfelelő intézkedéseket hozott. A 
tagállamok állampolgárainak több-
sége nem bízik a szakemberekben 

és a hatóságokban. Csak 35%-ban 
gondolják azt, hogy a szakemberek 
hatékony intézkedéseket hozhatnak 
az állampolgárok érdekében. Mind-
emellett 38%-ban vélik azt, hogy a 
politikusok eszközként használják a 
szakembereket, illetve információkat 
tartanak vissza a közönségtől.  

Egy másik érdekes általános követ-
keztetés, hogy a tagországok állam-
polgárainak többsége úgy gondolja, 
a jelenlegi koronavírus okozta krízis-
helyzetben az EU kimondottan gyen-
gén teljesített és magára hagyta a tagál-
lamokat a vírussal való harcban, illetve 
a tagállamok közötti együttműködést 
jobban kellett volna támogatnia.

Az európai tagállamokban egy 
újfajta társadalmi jelenség az, ami a 
közhangulatot, a közvéleményt ala-
kítja, egy olyan „új viselkedési norma 
vagy normák”, amellyel a mindenko-
ri kormánynak és hatalmi ágaknak, 
politikumnak egyaránt szembe kell 
néznie, hogy a koronavírus krízishely-
zetre hatékony, és megfelelő intézke-
déseket hozhasson, hosszú távú és 
élhető válaszokat fogalmazzon meg. 

Az oltásellenes mozgalmak 
romániai lecsapódásai

Ebben a folyamatban a legnagyobb 
kihívást talán az álhírek, az áltudo-
mányosság visszaszorítása jelenthet-
né, amely teret engedne a különböző 
abszurd konspirációelméletek, ol-
tásellenes mozgalmak terjedésének 
a megfékezésére. Ugyanakkor szük-
séges a hiteles tájékoztatási források 
újragondolása, illetve a tudomány és 
a köznapi ember tájékozódási szoká-
sai közötti űr csökkentése. 

A koronavírus-járványt tagadók 
csoportja, illetve az oltásellenes moz-
galmak közel 135 éve létező jelen-
ség, amely Edward Jenner nevéhez 
fűződik. Ő volt az, aki kifejlesztette a 
himlő elleni oltást, és őt tartják Ang-
liában az immunológia atyjának. Az 
első dokumentált oltáselleni tüntetést 
1885. március 23-án jegyezték, amikor 
Leicester utcáin hömpölygött a tömeg, 
zászlókat és transzparenseket magas-
ba emelve tiltakoztak az oltás ellen. 
Az internet talán olyan platformmá 
vált az ehhez hasonló jelenségek (pl. 
Laposföld mozgalom) számára, ame-

lyek terjedésüket ellenőrizhetetlenné 
és megfékezhetetlenné erősítette fel. 
A koronavírussal járó félelem mindin-
kább előtérbe helyezte azokat. 

Romániában az országos egész-
ségügyi hatóság által elvégzett fel-
mérés10 alapján 10 személyből csak 
6-an élnének az oltás lehetőségével, 
amennyiben elérhetővé válna a ko-
ronavírus elleni oltás. Románia az 
utolsó helyeken kullog, ami az oltás 
elfogadását illeti. A felmérés szerint a 
lakosság közel 57%-a élne a Covid-19 
elleni oltás lehetőségével. Továbbá 
nemekre lebontva az is kiderül, hogy 
a férfi ak 68%-a élne a vírus elleni 
oltás lehetőségével, a megkérdezett 
nők csak 46%-a adatná be a vakcinát. 

Egy másik érdekes tény az, hogy 
a fi atalok és az idősek ugyanazon az 
állásponton vannak, ami a vakcinát 
illeti: a fi atalok (16-24 év) 66%-a, illet-
ve az 55 év felettiek ugyancsak 66%-a 
pro-vakcina álláspontot képviselik, 
míg a 25-55 év közötti korosztály 
szkeptikus az oltással kapcsolatban. 
A szkeptikusok a leginkább az oltás 
mellékhatásaitól félnek. Az interne-

ten (is) terjedő oltás elleni félelmek 
között a legnépszerűbb tévhit az, 
hogy az oltással együtt „becsippe-
zik az embert”, hogy szándékosan 
„mérgezik az emberiséget” a nagy 
gyógyszergyártó cégek, vagy hogy 
„merkúrt”, vagy olyan nehézfémeket 
tartalmazhatnak a vakcinák, amelye-
ket a szervezet nem képes feldolgozni 
és különböző szervi betegségeket, 
vagy akár rákot is okozhatnak. 

A Business Magazinnak 11 adott 
interjúban Árpád Laura a Healthcare 
Lead, az Ipsos keretében megfogal-
mazta, hogy „az oltásra vonatkozó 
generációk közötti véleménykon-
szenzus meglepő volt előzetesen, 
mivel a megfi gyeléseink alapján a 
Babyboomers és a Z generáció közötti 
véleményeltérések eddig meglepőn 
élesek voltak. Annak ellenére, hogy 
arra számítottunk, hogy az idősebb 
személyek kedvezően reagáljanak 

az oltáslehetőségre, valójában nem 
meglepő az a tény, hogy a fi atalok 
sokkal nyitottabbak az oltásra. Ez 
mélyen tükrözi a normalitáshoz való 
visszatérés erős vágyát, így lerövi-
dítenék és felgyorsítanák a járvány 
kiterjedését. Mindemellett a fi atalok 
egy szociálisan sokkal fegyelmezet-
tebb réteg, ökológiai szempontból is 
felelősségteljesebb. Ennek tükrében 
sokkal nyitottabbak arra, hogy az or-
vosi javaslatokat és a szociális előírá-
sokat elfogadják és kövessék.”

Egyébként Romániában már 2017-
ben, amikor a kanyarójárvány fel-
ütötte a fejét és gócpontok alakultak 
ki egyes iskolákban, több ortodox 
egyházi és világi szervezet hatalmas 
oltáselleni tüntetéseket szervezett Bu-
karestben. A kiújult kanyarójárvány 
több mint 10.000 megbetegedést és 35 
áldozatot jegyzett 2017-ben Románi-
ában. A tüntetők elsősorban az oltás 
kötelezővé tétele ellen léptek fel, azzal 
érvelve, hogy az állam az alapvető 
szabadságjogokat korlátozná a parla-
mentbe előterjesztett törvénytervezet 
által. A törvénytervezet alapvetően 

arra irányult, hogy a szülők ne tagad-
hassák meg gyerekeiktől a hét legfon-
tosabb oltás beadását, és nem határo-
zott meg konkrét büntetést, azonban 
különböző kiközösítő, illetve oltási 
tanácsadások bevezetésének alkal-
mazására kötelezte volna a szülőket. 

2020. május 25-én megjelent Press-
One cikk szerint hasonlóan már egy 
romániai orvosokból álló csoport is 
fellépett az oltások kötelezővé tétele 
ellen,12 mivel 2020 márciusában újra 
előterjesztésre került a törvényter-
vezet. Konkrétan 116 romániai orvos 
írta alá azt a petíciót, amelyben az 
emberi jogokra hivatkozva megfo-
galmazzák, hogy ellenzik a kötelező 
oltások bevezetésére vonatkozó tör-
vénytervezetet. A cikk szerint a pe-
tíciót13 aláírók között legalább 68-an 
alternatív gyógyászati módokat gya-
korolnak, mint például homeopátiás 
vagy akupunktúra kezeléseket. 

A jelenlegi törvénytervezet meg-
határozza, hogy azok a szülők, akik 
megtagadják az oltást gyerekeiktől és 
azok egészségi állapota megengedné 
azt, oltási tanácsadásban kötelezően 
részesülnének, illetve amennyiben to-
vábbra sem engedélyeznék a gyerekeik 
beoltását, akkor pénzbírsággal is sújta-
nák azokat. A maximális pénzbírság a 
10.000 lejt is elérheti. Azóta több mint 
20.000 személy fertőződött meg és 64-
en haltak meg a kanyarójárvány miatt. 

A koronavírus terjedése a jelen 
pillanatban megállíthatatlan. Napi 
több ezer új esetet jegyeznek és a szá-
mok világszinten aggasztóak. Jelen-
leg világviszonylatban több mint 100 
Covid-19 elleni védőoltáson dolgoz-
nak. Az adatok szerint 20 már előre-
haladott tesztelési folyamat alatt van. 

Tökéletes objektivitás 
mindaddig nem lesz, amíg 
a történelmet emberek írják

A történettudomány és áltudo-
mány mezsgyéjén sokan nyüzsög-
nek, kóklerek és szakemberek 
egyaránt – ám a kérdés a történe-
lem iránt érdeklődő ember számá-
ra a következő: hogyan tegyünk 
különbséget egy látszólag hiteles-
nek tűnő, de sajátos módszerekkel 
„piacra termelő” történész és a 
tényleges „szakértő” között? A tör-
ténész szakma egy-egy magyaror-
szági és székelyföldi elismert mű-
velőjét kérdeztük. 

A történettudomány mást jelent egy 
történésznek és más jelent például 
egy kisvárosi értelmiséginek, akinek 
a nagyapja megjárta a második világ-
háborút, de az élményei több évtize-
den keresztül akár meg is változhat-
tak. Mindenki másképp éli meg és 
mást gondol a múltbeli eseményekről 
és folyamatokról, ám Hermann Gusz-
táv Mihály azt hangsúlyozza, hogy a 
történészek is emberek, érzelmeiken 
ők sem léphetnek túl, bármennyire 
is törekszenek tárgyilagosak lenni. A 
francia történész, George Duby sorait 
idézve („Az az ember, akinek múltja 
más, mint az enyém, aki nincs meg-
áldva ugyanazokkal a szenvedélyek-
kel, mint én, nem akkor és ott ír, ahol 
én, biztos vagyok benne, hogy nem 
ugyanazokra a következtetésekre jut-
na, mint jómagam.”) és egy evidens 
kérdéssel világít rá erre: hogy jelent-
se egy háború, egy békeszerződés 
ugyanazt a győztes, a haszonélvező, 
illetve a vesztes és elszenvedő szá-
mára? Azonban a történész profesz-
szionalizmusába beletartozik, hogy 
tekintettel van erre a körülményre 
akkor is, ha netán egy másik „tábor-
ba” tartozó kollégája véleményét ol-
vassa. Ha képtelen így eljárni, akkor 
vagy eleve egy propagandagépezet 
eszköze, vagy bármikor azzá válhat. 
A tárgyilagosságra való törekvés ez-
zel kezdődik, és sok egyéb tartozik 
még hozzá, de tökéletes objektivitás 
mindaddig nem lesz, amíg a történel-
met emberek írják. 
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Melyik művész fut be? Aki okosan választja meg kiállítása helyszínét. 
A hálózatkutatásoknak köszönhetően, már erre is van recept... 
(Barabási-előadás Sepsiszentgyörgyön)
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